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SL KITS EDUCATIVOS 
 

A Editora SL coloca à disposição de 

professores e gestores Kits educativos que irão 

impactar a aprendizagem dos alunos, 

mostrando que aprender com ludicidade é um 

ótimo caminho. Veja algumas opções a seguir. 

 

Pirâmide Holográfica - permite a visualização de 

imagens a partir do celular ou tablet nas 4 faces da 

pirâmide. 

 

 

Tangram - quebra-cabeça geométrico, ótimo desafio 

lógico. 

 

 

* Imagens ilustrativas, podendo haver variação no formato e cores dos itens. 
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MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Arina Moreira Uliana 

1 Mudanças no Ensino de Arte 

 

A arte é um fazer, “é um conjunto de atos pelos 

quais se muda a forma e acontece à transformação da 

matéria oferecida pela natureza e pela cultura”, é o 

movimento que arranca o “ser do não ser, a forma do 

amorfo, o ato da potência, o cosmo do caos” Bosi 

(2003, p. 13). 

De acordo com Bosi (2000, p. 13) a palavra 

latina ars, que é a matriz do português arte, está na raiz 

do verbo articular, ou seja, “denota uma ação de fazer 

junturas de partes com o todo”, por ser estruturantes as 

artes recebiam os mesmos nomes de outras atividades 

que visavam comover a alma, assim como a música, 

poesia, teatro, tanto quanto os ofícios como artesanato, 

pintura, cerâmica, tecelagem, ourivesaria, que aliavam 

o útil ao belo.  

Somente a partir do Império Romano que a 

distinção entre as formas de arte começou a ser 
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imposta e isso tinha um claro sentido social econômico, 

pois a “artes liberales eram exercidas por homens 

livres, já as artes servilis, ou ofício eram relegadas a 

sujeitos de condições mais humildes”, assim os termos 

artistas e artífice mantém até os dias atuais essa 

oposição entre o trabalho intelectual e o trabalho 

manual. (BOSI, 2000, p. 14). 

Segundo Bosi (2000, p.14) o exercício intenso 

de criação demonstra que “existe uma atração fecunda 

entre a capacidade de formar e a perícia artesanal”, 

assim no pintor trabalham em conjunto a mão, o olho e 

o cérebro, e no “mais humilde dos trabalhadores existe 

uma vida intelectual, muitas vezes atenta e aguda, 

dobrando e plasmando a matéria em busca de formas 

novas”, mesmo que no contexto social e econômico o 

artífice não receba o reconhecimento prestado ao 

artista. 

Arroyo (2002, p. 18) define o termo ofício a 

artífice, “o que remete a um fazer qualificado, 

profissional, o que só os mestres conseguem fazer, 

porque aprenderam seus segredos, seus saberes e 

suas artes”.  
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Assim, o ofício de mestre é definido por Arroyo 

(2002, p. 18) como uma identidade respeitada, 

reconhecida socialmente e com traços delineados, 

dessa “forma os mestres carregavam o orgulho da sua 

maestria, mas com inquietações comumente 

encontradas na profissão docente”. 

Arroyo (2002) também destaca que a educação 

ainda tem muito de artesanal, pois os professores têm 

muito de artesãos, artífices e artistas, pois somente 

assim dão conta do magistério. O pensar e o fazer 

educativos contemporâneos tem como referencias 

qualidades que vem de longe e perduram nas novas 

práticas e nas novas gerações de docentes: 

 

O saber fazer, as artes dos 
mestres da educação do passado 
deixaram suas marcas na prática 
dos educadores e das 
educadoras de nossos dias. Esse 
saber fazer e suas dimensões ou 
traços mais permanentes 
sobrevivem em todos nós. O 
conviver de gerações, o saber 
acompanhar e conduzir a infância 
em seus processos 
dessocialização, formação e 
aprendizagem, a perícia dos 
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mestres não são coisas 
descartadas pela tecnologia, pelo 
livro didático, pela informática ou 
pela administração de qualidade 
total. (ARROYO, 2002, p. 18) 
 

Bosi (2000, p. 14) cita Platão por este ter 

visualizado nitidamente a conexão que existe entre a 

técnica e as práticas e a metamorfose da realidade, 

assim: 

 

“Sabes que o conceito de criação 
(poiesis) é muito amplo, já que 
seguramente tudo aquilo que é a 
causa de que algo (seja o que for) 
passe do não ser ao ser é criação, 
de sorte que todas as atividades 
que entram na esfera de todas as 
artes são criações; e os artesãos 
destas são criadores ou poetas 
(poietés)”. (PLATÃO apud BOSI, 
2000, p. 14). 
 

Doria (2013, p. 11) afirma que a Arte é um 

grande agente transformador e pode também exercer 

um papel relevante na inclusão social, portanto aos 

estudantes dessa área ou aos futuros pedagogos 

indica a importância de conhecer alguns aspectos 
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dessa disciplina e melhorar a prática pedagógica, 

dessa forma, em acordo com a autora: 

 

Aprender como são constituídas 
as diferentes formas de 
expressão artística e de que 
maneira apresentá-las aos 
alunos, para que eles possam 
fazer, criar e apreciar a arte é um 
desafio que merece ser 
enfrentado. Os benefícios, 
seguramente, atingirão a todos: 
escola, professores, alunos e 
sociedade em geral. (DORIA, 
2013, p.11). 

 

Em Ostetto e Leite (2004, p. 13) afirma-se que “a 

formação do docente nessa área precisa trabalhar a 

inteireza do professor, a competência e o compromisso 

por meio da sensibilidade”, sentimento esse que abre o 

caminho para as “aprendizagens o encantamento, o 

maravilhamento, ou seja, oportuniza os ingredientes 

essenciais para a recriação do cotidiano tanto pessoal, 

quanto profissional”.  

 De acordo com Ostetto e Leite (2004, p. 13) “a 

arte tem seu status próprio e não deve se enclausurar 
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na educação somente”, as autoras criticam a 

experiência do ensino de técnicas e sinalizam a 

necessidade de experiências estéticas significativas 

para a formação. 

A partir da pesquisa é possível ter condições de 

realizar um trabalho com as linguagens artísticas, mas 

para isso é necessário refletir sobre a importância 

dessa disciplina no contexto escolar e na formação do 

ser humano. 

Arroyo (2000) finaliza afirmando que o professor 

deve ser um mestre em seu ofício, portanto cabe a ele 

começar a formar e a descobrir suas próprias 

tendências pedagógicas, também é imprescindível que 

o docente busque aprimorar constantemente o saber e 

sua prática. 

 

2 Contexto Histórico: Arte e Música 

 

Os Referenciais Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (1998), conjunto de documentos que 

trazem uma proposta de currículo para a Educação 

Infantil propõem o trabalho com música desde os 

primeiros anos da criança: 
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A música está presente em todas 
as culturas, nas mais diversas 
situações: festas e 
comemorações, rituais religiosos, 
manifestações cívicas, políticas 
etc. Faz parte da educação desde 
há muito tempo, sendo que, já na 
Grécia antiga, era considerada 
como fundamental para a 
formação dos futuros cidadãos, 
ao lado da matemática e da 
filosofia. (BRASIL, 1998, v. 3, p. 
45). 
 

 

Em decorrência do entendimento da música 

como atividade de lazer ocorreu à desvalorização de 

seu ensino na escola, transformada “em pretexto para 

entretenimento ou passatempo, sem que fosse 

considerada capaz de contribuir para o crescimento 

individual e coletivo”, sendo que isso tanto no que se 

refere ao “conhecimento em si quanto ao fazer artístico, 

à capacidade de trabalhar em grupo e à valorização 

estética”.  

Para Fonterraba o trabalho com a música 

contribui para a “melhoria da qualidade de vida” e, 
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assim é preciso que seja oportunizada não somente 

como forma de lazer e recreação, para tanto é 

necessário que o docente tenha um amplo repertório e 

uma “prática musical contextualizada e criativa”. 

(FONTERRABA, 2008, p. 230). 

O ingresso da Arte na educação tem um 

contexto histórico recente, considerando que ela está 

presente na vida do ser humano desde que esse 

“tentou reproduzir um bisão nas paredes das cavernas 

e depois ensinou para outro sujeito”, dando início ao 

processo de ensino e aprendizagem, que geralmente 

estiveram atreladas “as concepções de normas e 

valores de cada época ou ambiente cultural”. (BRASIL, 

PCN ARTE, 1998, p. 20) 

Na educação brasileira o ensino de arte somente 

ingressou no currículo a partir de 1971, com a disciplina 

“Educação Artística”, sendo que a proposta era um 

trabalho pedagógico que integrasse Música, Artes 

Plásticas, Dança e Teatro. (DORIA, 2013). 

O ensino em Música, na década de 1930 obteve 

no Canto Orfeônico seu maior expoente no período, 

sendo o projeto preparado pelo compositor Heitor Villa-

Lobos, que tinha como objetivo “levar a linguagem 
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musical de maneira consistente e sistemática a todo o 

País”. O Canto Orfeônico defendia as ideias de 

“coletividade e civismo, princípios esses que se 

esperavam dentro do momento político vivido pelos 

brasileiros”. (BRASIL, PCN ARTE, 1998, p. 23) 

O projeto Villa-Lobos encontrou dificuldades 

práticas na orientação de professores, assim a aula de 

música acabou por se transformar em apenas teoria 

musical baseada “nos aspectos matemáticos e visuais 

do código musical com a memorização de peças 

orfeônicas”, que, refletindo a época, eram de caráter 

folclórico, cívico e de exaltação. O projeto de Canto 

Orfeônico1 somente terminou em 1961, sendo 

substituído pela Educação Musical, criada pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira/1961. 

(BRASIL, PCN ARTE, 1998, p. 23). 

A partir da década de 1920 até os dias atuais 

tem-se assistido várias tentativas de se trabalhar a arte 

 

1 Decreto Lei nº 9.494 de 22 de Julho de 1946. Lei orgânica de 

Canto orfeônico. Disponível em: 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.
action?id=104999. Acesso em 08/05/2015. 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=104999
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=104999
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além dos muros escolares, com o crescimento de 

movimentos culturais, “anunciando a modernidade e 

vanguardas, o pensamento modernista possibilitou a 

Semana de Arte Moderna de São Paulo”, em 1922, na 

qual estiveram envolvidos artistas de várias 

modalidades: artes plásticas, música, poesia, dança 

etc. (BRASIL, PCN ARTE, 1997, p. 23). 

Surgiram museus de arte moderna por todo o 

país, as artes plásticas, acompanharam uma abertura 

crescente para as novas expressões, entre elas o 

teatro brasileiro, a música também viveu um progresso 

excepcional, tanto na criação musical erudita, como na 

popular e chega “ao movimentado intercâmbio 

internacional de músicos, ritmos, sonoridades, 

técnicas, composição”, etc. (BRASIL, PCN ARTE, 

1997, p. 23). 

Até os anos de 1970, as instituições escolares 

brasileiras viveram outras experiências no processo de 

ensino e aprendizagem de arte, “sustentado pela 

estética modernista e com base na tendência 

escolanovista”. Nesse período o ensino de Arte voltou-

se para o desenvolvimento natural da criança, centrado 

no respeito às suas necessidades e valorizando suas 
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formas de expressão e de compreensão do mundo. 

Diferente das práticas pedagógicas na escola 

tradicional que eram diretivas, com ênfase na repetição 

de modelos e no professor. (BRASIL, PCN ARTE, 

1998, p. 23). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1971 estabeleceu a obrigatoriedade da 

arte no currículo escolar com o título de Educação 

Artística, mas foi considerada “atividade educativa” e 

não disciplina, mesmo assim sua introdução currículo 

escolar foi um avanço. 

Somente quando a educação começou a 

transformar-se, deixando de lado a “aprendizagem 

apenas centrada na transmissão de conteúdos” e 

voltou-se para o aprendizado centrado no aluno, o 

ensino em artes começou a sofrer modificações. A 

partir de pesquisas desenvolvidas no início do século 

XX em diversas áreas das ciências humanas como a 

“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 
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artes plásticas, música, teatro e dança”. (BRASIL, PCN 

ARTES, 1998, p. 20)  

São princípios que 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, 

PCN ARTE, 1998, p. 20). 

 Pelo lado positivo essas orientações 

contribuíram para um trabalho de valorização da 

produção das crianças, mas pelo lado negativo essa 

prática com o passar do tempo começou a apontar para 

uma metodologia do “deixar fazer” e “aprender a fazer, 

fazendo” o que acontecia sem qualquer intervenção, 

“ou de forma mecanizada, gerando deformações e 

simplificações da ideia original”. (BRASIL, PCN ARTE, 

1998, p. 20). 

Nesse contexto o papel do professor era 

totalmente “passivo, tornando-se irrelevante”, pois não 

tinha o dever de ensinar nada, isso gerou uma prática 

onde a “criatividade” sempre aparecia nos currículos, 
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sem ser questionada, contudo tal estrutura acabou por 

perder totalmente o sentido, especialmente para os 

alunos. (BRASIL, PCN ARTE, 1998, p. 20). 

A relação entre a produção artística cultural e as 

instituições de ensino “sempre se mostraram 

conflituosas em qualquer modalidade de ensino, desde 

a educação infantil até o Ensino Superior”. Ostetto e 

Leite (2004, 12) apontam que “a área artística tem na 

transgressão uma mola propulsora, já as instituições de 

ensino são pautadas pela normatização”. 

 A propósito dessas questões aponta a 

necessidade de novas práticas formadoras e amplia-se 

o debate sobre trazer uma dimensão que possibilite:  

 

Ampliar olhares, escutas, os 
movimentos sensíveis, despertar 
as linguagens dormentes, acionar 
novas formas de mexer com o 
corpo e a alma, problematizando 
o corpo e mente, ciência e arte, 
afetividade e cognição, realidade 
e fantasia. (OSTETTO e LEITE, 
2004, p. 12): 
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 “A arte deve ser encarada como um 

conhecimento em si e não apenas pretexto para outras 

realizações”, Ostetto e Leite (2004, p. 12) criticam a 

forma de ensinar arte para transformar tudo em belo, 

tudo fácil, pois esse não é o papel do ensino de Artes. 

 A música foi incluída na educação a partir da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 

(Lei nº. 4.024/61)2 que estabeleceu a educação musical 

como prática educativa. O quadro educacional do 

ensino de arte começou a mudar a partir de 1960 

quando arte educadores, lançaram as bases para uma 

nova mudança de foco dentro do ensino de Arte, 

questionando basicamente a ideia do 

“desenvolvimento espontâneo da expressão artística 

da criança” e procurando definir a contribuição 

específica da arte para a educação do ser humano. 

(BRASIL, PCN ARTE, 1998, p. 21). 

 “A arte trabalha com bipolaridades”, dessa forma 

o processo de fazer arte possibilita os opostos, “se traz 

a luz, também traz as sombras do ser humano”, se 

 
2 Lei nº 4.024 de da de Dezembro de 1961. LDB. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4024.htm. Acesso em: 
05/05/2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4024.htm


 

 

19 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 32, n. 9, p. 1-210, set. 2021  

Arina Moreira Uliana 

proporciona satisfação também permitirá a frustração, 

“assim o sublime e o horrível, o belo e o feio são as 

diferentes linguagens possíveis por meio do ensino de 

arte”, portanto mexe com a totalidade. (OSTETTO e 

LEITE, 2004, p. 12). 

Na Educação Infantil muitas vezes a proposta de 

música está baseada apenas “reprodução e imitação, 

acompanhada por gestos corporais de forma 

estereotipada, mecânica, o que leva a criança apenas 

a memorizar conteúdo”.  Nos Referenciais 

Curriculares é indicado um trabalho com música como 

algo a ser construído. E, ainda que esses 

procedimentos venham sendo repensados, “muitas 

instituições encontram dificuldades para integrar a 

linguagem musical ao contexto educacional”. (BRASIL, 

RCNEI, 1998, v. 3, p. 47). 

Para Lino (2007) a música na Educação Infantil 

é ainda apresentada na rotina como canções 

disciplinares. E, nesse sentido ao incorporar um lugar 

prioritário no tempo escolar: “essas canções pareciam 
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exercer o papel de disfarçar o poder da instituição, já 

que cantando ela não se sentia mandando”3.  

 Em 1988, com a promulgação da Constituição 

Federal4, a discussão se ampliou e a convicção dos 

profissionais sobre a importância do acesso dos alunos 

do ensino básico as aulas de Artes promoveu 

manifestações e protestos de inúmeros educadores 

contrários à versão que retirava a obrigatoriedade da 

disciplina do currículo. (DORIA, 2013, p. 10). 

Em 1996, a LDB nº. 9.394, revogou as 

considerações da Constituição e estabeleceu a 

obrigatoriedade da disciplina na educação básica: “O 

ensino da arte constituirá componente curricular 

obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de 

forma a promover o desenvolvimento cultural dos 

alunos” (art. 26, §2º)5. 

 
3 (FUKS, 1991, p.68 apud LINO, 2007, p. 5). 

 
4 BRASIL. Constituição Federal. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocomp
ilado.htm. Acesso em: 04/05/2015 
5 LDB, Lei nº 9.394/1996. Disponível em:  
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/lein9394.p
df.Acesso em: 04/05/2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/lein9394.pdf.Acesso
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/lein9394.pdf.Acesso
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No fim da década de 1990, as novas tendências 

curriculares em Arte, têm como características as 

reivindicações de identificar a área por Arte. com 

conteúdos próprios ligados à cultura artística e não 

apenas como atividade. Assim, têm se afirmado pela 

abrangência e por envolver ações que, sem dúvida, 

estão interferindo na melhoria do ensino e da 

aprendizagem de arte: “educação estética, a estética 

do cotidiano, complementando a formação artística dos 

alunos”. (DORIA, 2013, p. 10). 

De acordo com Doria (2013) a partir de 1997 a 

Arte passa a ser vista como uma área de 

conhecimento, e com a Lei nº 11.786/2008, passa a ser 

obrigatório nas escolas, para Doria (2013, p. 10) “não 

quer dizer que se criou uma nova disciplina, mas sim 

que o ensino de música deve ser presente nos 

currículos” . 

Contudo, mesmo com as mudanças e 

transformações nas formas de organização social, “o 

papel da música nas sociedades ainda preserva muito 

do ritual e tradição”. Um bom exemplo na atualidade 

são as crianças indígenas, crianças integrantes de 

comunidades musicais, como os filhos de integrantes 
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de Escolas de Samba, Congadas, Siriris etc. que 

mantém a tradição musical presente até os dias atuais. 

(BRASIL, RCNEI, v. 3, p. 48). 

Nesse sentido “ouvir música, aprender uma 

canção, brincar de roda, realizar brinquedos rítmicos, 

jogos de mãos, etc., são atividades que despertam, 

estimulam e desenvolvem o gosto pela atividade 

musical”, e vão além quando também possibilitam o 

atendimento das necessidades de expressão que 

passam pela “esfera afetiva, estética e cognitiva”. 

Dessa forma, na atualidade compreende-se que 

“aprender música significa integrar experiências que 

envolvem a vivência, a percepção e a reflexão, 

encaminhando-as para níveis cada vez mais 

elaborados”. (BRASIL, RCNEI, v. 3, 1998, p. 48). 

Em Gohn e Stavracas (2010, p. 89) é apontado 

o trabalho com música desde a Educação infantil, pois 

a “musicalização é um processo de construção do 

conhecimento musical que tem como objetivo despertar 

e desenvolver o gosto musical da criança”, assim é 

possível que amplie sua capacidade de “criação e 

expressão artística”.  
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Para Brito (2003, p.45) oferecer a música na 

Educação Infantil pode estimular a “atenção e 

concentração para escutar e esse exercício transforma 

a consciência com relação aos elementos sonoros e as 

diferentes sensações provocadas pelo som”, e também 

a “convivência equilibrada com a paisagem sonora 

circundante”.  

Mas, sempre lembrar que é preciso respeitar o 

processo de desenvolvimento da expressão musical 

infantil com intervenções adequadas, provendo 

“informações e vivências que irão enriquecer e ampliar 

a experiência e o conhecimento das crianças”, não 

somente sob a ótica musical, mas integralmente, o que 

deve ser o “objetivo prioritário de toda proposta 

pedagógica, especialmente na educação infantil”. 

(BRITO, 2003, p. 45). 

 
3 O Processo de Ensino Aprendizagem na 

Educação Infantil  

 

Assim como a música é uma linguagem presente 

na vida do ser humano e na educação, mas precisa ser 

refletida para que realmente seja oportunizada 
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enquanto contribuição positiva no desenvolvimento na 

educação infantil também é preciso pontuar o currículo 

nessa modalidade e suas distintas concepções 

históricas.  

A partir de 2012 todas as escolas 

públicas e privadas do Brasil deveriam incluir o ensino 

de música em suas grades curriculares. A exigência 

surgiu com a lei nº 11.769, sancionada em 18 de agosto 

de 2008, que determina que a música deve ser 

conteúdo obrigatório em toda a Educação Básica. "O 

objetivo não é formar músicos, mas desenvolver 

a criatividade, a sensibilidade e a integração dos 

alunos", (COSTA et al, 2013, p. 1). 

É importante salientar que nas escolas, a música 

não deve ser necessariamente uma disciplina 

exclusiva, mas sim que integra o ensino de arte, no 

passado a música era uma disciplina, contudo na 

atualidade ela é entendida como uma das linguagens 

da disciplina chamada artes, que pode englobar ainda 

artes plásticas e cênicas.  

Costa et al (2013) destacam que a ideia é 

trabalhar com uma equipe multidisciplinar, mas cada 

escola tem autonomia para decidir como incluir esse 
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conteúdo de acordo com seu projeto político-

pedagógico, contudo apesar da iniciativa, o trabalho 

com equipes multidisciplinares para o ensino de música 

não tem acontecido de forma satisfatória nas 

instituições de ensino. 

Ao refletir sobre currículo na Educação Infantil 

somos remetidos a diferentes “fatores 

socioeconômicos, políticos e culturais”, que são 

responsáveis pelos conteúdos a serem ensinados e 

aprendidos; as experiências de aprendizagem 

escolares a serem vividas pelos alunos; os planos 

pedagógicos elaborados por professores, escolas e 

sistemas educacionais; os objetivos a serem 

alcançados por meio do processo de ensino; e também 

nos processos de avaliação que terminam por 

influenciar nos conteúdos ministrados a cada 

modalidade. (BRASIL, 2007, p. 18). 

Nessa perspectiva de currículo entende-se que 

a pluralidade cultural do mundo presente na escola é o 

resultado vivenciado nos espaços sociais, por sua 

heterogeneidade provoca confrontos e conflitos, 

tornando cada vez mais agudos os desafios a serem 

enfrentados pelos profissionais da educação.  
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Na questão da música, percebe-se que as 

crianças estão distantes das obras clássicas, na 

atualidade a banalização da cultura e a forte presença 

dos produtos comercializados relegaram as práticas 

musicais a repetição de letras pobres e sem 

sonoridade, assim como imitação corporal de 

expressões musicais com forte apelo sexual e 

erotização.  

 

Nessa perspectiva, o currículo 
constitui um dispositivo em que se 
concentram as relações entre a 
sociedade e a escola, entre os 
saberes e as práticas socialmente 
construídos e os conhecimentos 
escolares. Podemos dizer que os 
primeiros constituem as origens dos 
segundos. Em outras palavras, os 
conhecimentos escolares provêm de 
saberes e conhecimentos 
socialmente produzidos nos 
chamados âmbitos de referência dos 
currículos. (BRASIL, 2007, p. 22). 
 

Dessa forma, entende-se que é preciso refletir 

sobre o currículo na Educação Infantil e nas 

possibilidades de expressar sua visão de mundo. O 

currículo representa um conjunto de práticas que 
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propiciam a produção, a circulação e o consumo de 

significados no espaço social e que contribuem, 

intensamente, para a construção de identidades sociais 

e culturais. Nesse sentido entende-se que a música no 

processo educativo contribui positivamente na 

construção de significados e inserção dos sujeitos em 

sua cultura.  

Ao observar o contexto da Educação Infantil 

observa-se que é preciso também entender um pouco 

sobre as fases de desenvolvimento apontadas pelos 

pensadores e que são amplamente usadas na 

elaboração dos currículos, já que é o ponto de partida 

para a compreensão da criança como ser sócio-

histórico, e incorporando relevância à cultura na 

constituição da infância. (CRAIDY, 2001). 

Em Craidy (2001) encontram-se as 

contribuições teóricas de Piaget (1896-1980) que 

construiu uma teoria que tinha como objetivo central 

como a estruturação do pensamento acontecia. 

Segundo seus estudos conhecer significa inserir o 

objeto de conhecimento em um determinado conjunto 

de relações, que tem início a partir da relação 

executada sobre o objeto em questão. 
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Ainda em Craidy (2001, p. 30) “O processo de 

aquisição do conhecimento envolve a capacidade de 

organizar, estruturar e compreender”, assim a partir da 

aquisição da linguagem o sujeito é capaz de explicar 

pensamentos e ações, assim a inteligência vai se 

aprimorando em contato com a exploração do mundo.  

A educação é definida por Craidy (2001) como o 

processo de constituição dos indivíduos no mundo da 

cultura, fenômeno pelo qual as crianças, jovens e 

adultos passam a absorver a cultura de seu grupo, com 

possibilidades de produzir e transformar todo o 

conhecimento adquirido historicamente.  

Compreende-se então que o modo pelo qual a 

criança conhece e se apropria do mundo e dos seus 

significados ocorre de forma dinâmica, mediado por 

trocas entre os sujeitos. Assim, é por meio do contato 

com o conhecimento, aqui o musical especificamente 

analisado, e assim vai construindo sua aprendizagem 

com base nas experiências vividas. 

Para tanto os Referenciais apontam para a 

importância de resgatar o potencial individual e também 

envolver todos numa proposta interacionista, 

desencadear estratégias lúdicas para um trabalho 
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eficiente e dinâmico prepara a criança para a vida, para 

as relações com o outro, com a cultura e ajuda-a na 

adaptação das condições que o mundo oferece e a leva 

a refletir sobre o mundo que a cerca e as relações que 

estabelece com o outro, durante o processo de ensino 

aprendizagem (BRASIL, 1998). 

Nessa perspectiva a educação não é um 

processo somente de transmissão cultural, mas sim de 

acordo com Craidy (2001) é uma produção de sentidos 

e de significados que a instituição escolar organiza em 

sua proposta curricular, e em seu projeto pedagógico, 

nessa linha é preciso rever como a música está sendo 

oferecida e trabalhada, pois como já apontado, é uma 

linguagem que pode contribuir muito com a 

aprendizagem. 

A construção do currículo deve ser coletiva e ser 

considerada partindo das necessidades da criança, 

mas segundo Craidy (2001) atual definição de currículo 

tem a preocupação com o conteúdo a ser ensinado, 

pois a Educação Infantil precisa ser qualificada, tem o 

desafio de incluir acolhimento, segurança, 

sensibilidade, mas não pode deixar de lado o 

desenvolvimento de habilidades, portanto deve buscar 
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um currículo que oportunize a curiosidade e o desafio, 

dentro dessa concepção a música pode ser um 

importante instrumento de aprendizagem. 

Existe dentro da Educação Infantil uma urgência 

em oferecer estratégias para um desenvolvimento 

pleno das crianças por meio de aprendizagens 

múltiplas, divertidas e contextualizadas, portanto 

concordam entre si que as diversas linguagens, 

incluindo a musical são relevantes no processo de 

ensino aprendizagem. (CRAIDY, 2001). 

Para Brito (2003) estabelecer um diálogo com as 

crianças é importante e pode estimular a atenção e 

concentração para escutar e esse exercício transforma 

a consciência com relação aos elementos sonoros e as 

diferentes sensações provocadas pelo som, também 

incentivam as crianças a mudar de atitude para uma 

convivência equilibrada com a paisagem sonora 

circundante.  

Dessa forma a autora sugere que na educação 

infantil a interpretação e criação de canções, o trabalho 

vocal, os jogos que reúnem som, movimento e dança, 

os jogos de improvisação, sonorização de histórias, a 

elaboração e execução de arranjos vocais e 
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instrumentais, as invenções musicais, a construção de 

instrumentos e objetos sonoros, o registro e notação, a 

escuta sonora e musical e as reflexões sobre produção 

e a escuta proporcionam um significativo aprendizado 

sobre essa linguagem.(BRITO, 2003, p. 58). 

Importante também atentar-se para o fato de que 

os jogos e brinquedos não estimulem a imitação 

gestual mecânica e estereotipada que, muitas vezes, 

se apresenta como modelo às crianças, mas sim 

mediar momentos de apreciação, criatividade e 

descobertas. 

  

4 A Música e suas Possibilidades na Educação 

Infantil 

 

As possibilidades de trabalho com a música na 

educação são possibilitadoras de aprendizagens, o 

docente, mesmo sem ter formação específica pode 

ampliar o contato da linguagem sonora e musical e 

assim despertar o gosto por elas desde o berçário, 

sendo que essa necessidade de incluir a música no 

currículo está expressa nos documentos curriculares 

que norteiam a Educação Infantil. 
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Para realizar um trabalho que realmente leve as 

crianças a situações de aprendizagem o gosto da 

criança e sua capacidade de escolha deve ser 

considerado, mas é preciso qualificar a linguagem 

musical como conhecimento com estrutura e 

características próprias. 

Nesse sentido encontra-se nos Referenciais 

(1998) o trabalho com a linguagem musical divididos 

em produção (experimentação e na imitação); 

apreciação (som, silêncio, e organizações musicais; 

reflexão organização, criação, produtos e produtores 

musicais). (BRASIL, 1998). 

Na Educação Infantil é amplamente oferecida a 

música para a fixação de conteúdos sobre higiene, 

datas comemorativas e cívicas, números, alfabeto, 

cores, enfim sempre atrelam as músicas a 

comportamentos desejados e a fiação de 

conhecimentos.  

Em Brito (2003) destaca-se a necessidade de 

considerar a atividade lúdica através da música, assim 

o papel dos jogos é positivo nesse contexto, e há o 

“jogo  sensório motor”, onde é possível explorar o som 

e o gesto; o “jogo simbólico”, onde busca-se o valor 



 

 

33 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 32, n. 9, p. 1-210, set. 2021  

Arina Moreira Uliana 

expressivo do discurso musical; e os “jogos com 

regras” que permitem uma organização e estruturação 

da linguagem musical.” (BRITO, 2003, p, 31). 

Na educação infantil é importante valorizar os 

aspectos e elementos intuitivos e afetivos, como na 

exploração sensório-motor, pois as crianças integram à 

música às demais brincadeiras e jogos, cantam 

enquanto brincam, acompanham com os sons os 

movimentos de seus carrinhos, dançam e dramatizam 

situações diversas e conferem significado simbólico 

aos objetos sonoros e à sua produção musical. 

Os Referenciais indicam ser necessário um 

conjunto de atividades: 

 

A exploração de materiais e a escuta 
de obras musicais para propiciar o 
contato e experiências com a 
matéria-prima da linguagem musical: 
o som (e suas qualidades) e o 
silêncio; 
A vivência da organização dos sons 
e silêncios em linguagem musical 
pelo fazer e pelo contato com obras 
diversas; 
A reflexão sobre a música como 
produto cultural do ser humano é 
importante forma de conhecer e 
representar o mundo. (BRASIL, 
1998, p. 57) 
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Durante essa ideia conclui-se que a educação 

musical pode trabalhar com a exploração de diversos 

eixos: interpretação e criação de canções, o trabalho 

vocal, os jogos que reúnem som, movimento e dança, 

os jogos de improvisação, sonorização de histórias, a 

elaboração e execução de arranjos vocais e 

instrumentais, as invenções musicais, a construção de 

instrumentos e objetos sonoros, o registro e notação, a 

escuta sonora e musical e as reflexões sobre produção 

e a escuta proporcionam um significativo aprendizado 

sobre essa linguagem.(BRITO, 2003, p. 58). 

Contudo, para que a prática musical na 

Educação Infantil seja possível é preciso ser planejada 

e avaliada pelo docente: 

A conquista de habilidades musicais no uso da 

voz, do corpo e dos instrumentos deve ser observada, 

acompanhada e estimulada, tendo-se claro que não 

devem se constituir em fins em si mesmas e que pouco 

valem se não estiverem integradas a um contexto em 

que o valor da música como forma de comunicação e 

representação do mundo se faça presente. (BRASIL, 

1998, VOL. 3, p. 77). 
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De acordo com Gohn e Stavracas (2010) ao 

analisar a necessidade de se trabalhar com a música 

na Educação infantil é preciso refletir sobre as práticas 

musicais geralmente encontradas nesse contexto, 

partindo do conceito de que: 

Musicalização é um processo de 
construção do conhecimento 
musical que tem como objetivo 
despertar e desenvolver o gosto 
musical da criança, contribuindo 
para sua capacidade de criação e 
expressão artística. (GOHN e 
STAVRACAS, 2010, p. 89). 

 
Na prática da musicalização apontada por Gohn 

e Stavracas (2010) o lúdico é propiciado em conjunto 

com a música, assim oferece aos alunos possibilidades 

de desenvolver e aperfeiçoar a percepção auditiva, a 

organização, a imaginação, a coordenação motora, a 

memorização e a expressividade, assim não deve ficar 

fora dos currículos da Educação Infantil. 

Nessa perspectiva, é possível afirmar que a 

música pode contribuir no desenvolvimento cognitivo 

das crianças, contudo é preciso que o profissional 

qualifique as estratégias e possibilite momentos 

lúdicos, planejados e em acordo com as necessidades 

da Educação Infantil. 
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5 A Música e sua Contribuição na Construção de 

Conhecimento. 

 

As mudanças ocorridas com o ingresso das 

crianças de seis anos no ensino fundamental6 

destacaram a ainda mais a Educação Infantil como um 

importante momento na vida das crianças, dessa forma 

mostra-se necessário “ressignificar suas concepções 

de assistencialismo e assumir as especificidades da 

infância”. A responsabilidade em readequar o papel da 

escola diante da educação de crianças pequenas é de 

todos: docentes, políticas públicas, família e sociedade 

em geral. (BRASIL, RCNEI, v.1, 1998, p. 17). 

Souza (2007) descreve que na atualidade a 

concepção onde a criança é vista em seu contexto 

histórico e nas suas interações com os sujeitos e com 

a sociedade em que está inserida vem cada vez se 

fortalecendo. Os Referenciais para Educação Infantil 

 
6 Lei nº. 11.274 de Fevereiro de 2006. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2006/Lei/l11274.htm. Acesso 08/06/2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/l11274.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/l11274.htm
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também vão ao encontro à concepção de criança como 

ser histórico e social: 

 

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. 
(BRASIL, 1998, p.21). 

 

De acordo com Sarmento (2007, p. 7) as 

singularidades presentes na infância auxiliam a 

compreender a maneira como vemos as crianças, 

dessa forma na própria brincadeira a “criança cria 

cultura, inventa brinquedos com o que há e se 

interessam por contos de fadas, lendas, mágicas, 

superstições”, sendo influenciadas e influenciando a 

cultura.  

 É importante para as crianças que a infância seja 

considerada como uma fase diferente da adulta, pois a 

construção da identidade deve começar desde cedo e 

assim proporcionar às crianças interações e 
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conhecimento das diferenças, pois o objetivo é que ela 

se reconheça dentro de sua família. (BRASIL, RCNEI, 

v. 1, 1998). 

A psicologia cumpriu um importante papel nesse 

reconhecimento da infância nas primeiras décadas do 

século XX, contudo a escassa produção científica 

sobre as especificidades da infância “dificultou a 

construção de um saber capaz de percebê-la como 

fenômeno sócio-histórico, em contrapartida a ideia de 

que a infância está relacionada apenas à vivência 

cronológica”, (GOUVEIA, 2000 apud BRASIL, 2009, 

16). 

Gouveia (2009, p. 16)7 lembra que a 

centralidade atribuída à interação da criança com o 

mundo físico acabou por impor a ideia que “o 

desenvolvimento humano era um desafio a ser 

alcançado sozinho, o que implicou na compreensão da 

noção de infância como um universo isolado”, esse 

pensamento fundamentou as práticas escolares do 

ocidente “cujas técnicas e modelos pedagógicos se 

basearam na distinção entre o universo adulto e o 

 
7 In. BRASIL, 2009. A criança de seis anos, a linguagem escrita 
e o Ensino Fundamental de nove anos. 



 

 

39 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 32, n. 9, p. 1-210, set. 2021  

Arina Moreira Uliana 

infantil, o que produziu uma artificialização da cultura e 

de seu acesso”. 

O fato de se ter tomado uma dimensão lúdica 

para caracterizar a infância, “acabou por conformar 

uma representação infantilizada da criança”, assim 

produtos culturais como jogos, canções e brincadeiras 

transmitidos de geração para geração “acabaram por 

se transformar em um conjunto de práticas culturais 

descontextualizadas”, o que enfraqueceu o patrimônio 

cultural transformando-o em um conjunto de signos e 

símbolos organizado a partir da ideia do que o adulto 

possui da infância e de seu universo simbólico. 

(GOUVEIA, 2000, p. 16). 

Dessa forma, “a infância e a aprendizagem estão 

associadas à prática sociocultural”, pois ao participar 

de uma cultura significa atuar em uma sociedade com 

desenho próprio e específico, expressões culturais 

particulares, princípios morais, leis, portanto é 

necessário considerar as crianças como membros 

ativos dessa sociedade, assim é necessário 

“reconhecer a infância como construção social”, 

perceber que estão inseridas “num contexto onde são 

atuantes, capazes de interagir com signos e símbolos 



 

 

40 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 32, n. 9, p. 1-210, set. 2021  

Arina Moreira Uliana 

construídos socialmente” e também capazes de dar 

“novos significados a partir da interação e vivência”. 

(GOUVEIA, 2000, p. 16). 

 Nesse sentido Brito (2003, p. 45) destaca que o 

ingresso na educação formal é um momento relevante 

para as crianças e especificamente na área musical 

deve propor um trabalho que possibilite a criança 

ampliar o contato da linguagem sonora e musical e 

assim despertar o gosto por elas. (BRITO, 2003, p. 45). 

Zagonel (2012, p. 127) aponta que as ideias 

pedagógicas musicais desenvolvidas nas últimas 

décadas devem combinar dois aspectos, que são a 

metodologia do ensino da música e o conteúdo 

trabalhado, mas para isso é preciso mudanças, saindo 

de cena o aprendizado somente da técnica, e 

oportunizando a “sensibilização à música e ao 

crescimento pessoal por meio da expressão 

espontânea”. 

Um bom exemplo de se trabalhar com a música 

sob a perspectiva sócio interacionista é compor os 

acervos didáticos pedagógicos que consistem na 

seleção de obras representativas de grupos e 

sociedade que são valorizadas, dentro de determinada 
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época e cultura, na contemporaneidade o docente 

conta com inúmeros suportes, contudo não basta 

apresentá-lo, cabe ao professor selecionar e 

proporcionar uma interação entre a arte e assim cultivar 

o hábito de apreciar, interpretar e criar artisticamente. 

(DORIA, 2013) 

Zagonel (2013, p. 30) destaca o trabalho com 

música, aponta a fundamentação e quais os caminhos 

para trabalhar “o som, os estilos, altura, densidade, 

timbre, ritmos, e sugere um trabalho com composição, 

execução e apreciação”, incluindo ainda a literatura e a 

técnica.  

Sendo o ensino um dos principais objetivos da 

escola é preciso que o docente oportunize aos alunos 

o maior número de música, “de diferentes estilos, 

épocas e gêneros, especialmente”, nessa época que a 

tecnologia permite o acesso rápido a qualquer tipo de 

música, assim “quanto maior o contato, maiores serão 

as possibilidades de o sujeito desenvolver critérios de 

julgamento”. (ZAGONEL, 2013, p. 30). 

Para os educadores que desejam proporcionar 

um contato com a música mais amplo o caminho 

indicado por Zagonel (2013, p. 40) “é estudar sua 
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história, suas características estilísticas”, pois com 

base na contextualização histórica das diferentes 

expressões musicais, do conhecimento do 

desenvolvimento das técnicas dos gêneros e das 

diferentes correntes pode-se chegar a conclusões mais 

abrangentes. 

Fonterraba (2008, p. 96) defende que se 

oportunize uma “variedade e a multiplicidade” que 

caracterizam a música e assim seja possível 

desenvolver vários aspectos do ser humano, de 

maneira lúdica e espontânea, contudo “exigem de 

quem a pratica precisão, constância e determinação”. 

Sendo essas mesmas “habilidades necessárias à vida, 

e a prática da música pode ajudar a desenvolvê-las”. 

 Fonterraba (2012, p. 96) destaca que a música 

é uma “atividade extremamente ligada ao fazer” com 

isso destaca a relevância de se trabalhar a música para 

o desenvolvimento infantil, já que a partir dela várias 

áreas são beneficiadas: “física (corpo e voz), sensorial 

(percepções), sensível (sentimentos e afetos) mental 

(raciocínio lógico, reflexão)”. 
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O ALUNO DISLÉXICO NA ESCOLA: A 

BUSCA PELO CESSAR DE PARADIGMAS 

PERMISSIVOS 

 

Marilucia Santos Oliveira Melo 

 

A palavra inclusão tem permeado a educação 

no século XXI, contudo, sabe-se que, na prática, a sua 

sistematização e problematização tem sido bem 

diferente. 

Entender sobre essa questão que envolve 

incluir e, ao mesmo tempo, conhecer todo o seu 

processo de implantação em território nacional é 

importante para que o professor agregue mais 

subsídios para o trabalho com alunos que possuam 

algum tipo de transtorno de aprendizado, no caso 

desse estudo científico, a dislexia. 

 
1 - Preconceito e discriminação: presentes na 
inclusão 
 

Para que a questão da inclusão dos alunos 

com algum tipo de transtorno de aprendizagem seja 

descrita, mais precisamente a dislexia, nas escolas 
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brasileiras, primeiramente, deve-se entender sobre 

termos como preconceito e discriminação, já que, 

muitas vezes, não se discerne sobre suas definições e 

particularidades, pois buscar suas definições é um 

valoroso início para o entendimento de como o 

preconceito e a discriminação pairam na sociedade 

desde os tempos mais remotos e teimam em 

permanecer mesmo diante de toda a evolução atual. 

As pessoas não herdam geneticamente ideias 

de preconceitos e modo de exercitar a discriminação, 

elas aprendem, desenvolvem, tornam-se 

preconceituosas e discriminadoras em relação ao 

outro. Preconceito, como a própria palavra relata, é 

fazer um julgamento, um conceito antecipado, baseado 

no que a pessoa acredita que é certo ou socialmente 

correto, ou seja, conceito de algo que não se conhece 

ainda.  

O preconceito manifesta-se em brincadeiras ou 

apelidos alusivos as diferenças. E esta discriminação e 

preconceito vão acompanhando tanto homens quanto 

mulheres para o resto de suas vidas, como se o 

indivíduo com algum tipo de transtorno de 

aprendizagem fosse incapaz de aprender, de produzir, 
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de interagir. 

 

O preconceito não existe em si, mas 
como parte de nossa atitude em relação 
a alguém ou alguma coisa, revelando 
um imaginário social. Nossa atitude de 
preconceito em relação a alguém ou a 
alguma coisa está apoiada em um 
conjunto de representações, 
promovendo uma opinião já formada a 
respeito de um determinado assunto, 
pessoa ou objeto. (ITANI, 1988, p. 125) 

 

É assim que tudo começa, gerando conflitos 

devido à intolerância e à falta de respeito às opiniões 

contrárias, já que, se não se conhece, fazem-se seus 

próprios conceitos, sendo bons ou ruins, isso pode 

variar de acordo com os estereótipos levados em sua 

bagagem cultural. O preconceito é aprendido no 

processo de socialização no seio da família e nas 

entidades sociais tais como a igreja, a escola, os 

grupos de amigos etc. Surge, então, outro conceito: o 

estereótipo. 

Estereótipos são preconceitos 
cristalizados em imagens ou expressões 
verbais. Constituem em apreender de 
maneira simplista e reduzida os grupos 
humanos, atribuindo-lhes traços de 
personalidades ou comportamento. 
(BORGES, D’ADESKY e MEDEIROS, 
2000, p. 43) 
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A sociedade brasileira é carregada de 

estereótipos em suas ideologias, seja de cunho 

socioeconômico, de gênero ou étnico-racial, 

promovendo desigualdades sociais, que vem dos 

meios em que se cresce e desenvolve, ou seja, da 

sociedade na qual se faz parte. 

No caso da inclusão, termos como “incapaz” e 

“retardado” ainda existem quando o cenário posto 

possui algum indivíduo com particularidades e 

especificidades relativas a algum tipo de transtorno de 

aprendizagem. Ainda hoje, esses pensamentos 

preconceituosos existem e, na prática, são terríveis, 

chegando ao conceito de se tratar de um ato 

discriminatório. Podemos considerar a discriminação 

como o preconceito em ação. Discriminar significa fazer 

uma distinção, sendo as sociais as mais comuns 

(racial, religiosa, sexual e étnica). 

Discriminação é o nome que se dá para 
a conduta (ação ou omissão) que viola 
direitos das pessoas com base em 
critérios injustificados e injustos, tais 
como a raça, o sexo, a idade, a opção 
religiosa e outras. (PROGRAMA 
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, 
1998, p.15). 

 
A discriminação com indivíduo considerados 
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“especiais” ainda teima em existir em nossa sociedade. 

Há duas formas de discriminar: a primeira é a visível, 

reprovável de imediato; a segunda é a indireta, que diz 

respeito à prática de atos aparentemente neutros, mas 

que produzem efeitos diversos sobre determinados 

grupos. 

Existe a discriminação positiva e a negativa. 

Esta ocorre quando se dá um tratamento diferenciado 

a um grupo, visando menosprezá-lo; já aquela ocorre 

quando se trata de ações que visam equiparar grupos 

ou pessoas que são discriminadas negativamente, de 

modo a trazê-las para a sociedade de uma forma 

igualitária, por exemplo, as ações afirmativas que 

procuram minimizar as desigualdades existentes entre 

grupos discriminados negativamente ao longo da 

história, por meio da aplicação de políticas públicas. 

 

2- Incluir: real e necessário 

. 

Ter crianças com transtornos de aprendizagem 

devido a alguma síndrome remete à ideia da inclusão 

que está cada vez mais presente nas escolas. 
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Um dos mais importantes documentos que 

norteiam a educação inclusiva, a Declaração de 

Salamanca, (UNESCO, 1994) trouxe a perspectiva da 

inclusão de alunos com as mais diversas dificuldades. 

Este documento abordou sobre a inclusão de crianças 

com as deficiências desde as mais severas, mas 

também inclui as crianças em situação de 

vulnerabilidade social e as que apresentam problemas 

de aprendizagem. 

Foi esclarecido na Declaração de Salamanca 

que existe uma importância muito grande e urgente em 

valorizar as crianças em todos os aspectos e 

proporcionar um aprendizado qualitativo com inclusão 

das crianças.  

 

A inclusão escolar não deve ser apenas 
a presença de uma criança com 
necessidade educacional especial em 
uma sala de aula regular ou com outros 
de mesma idade. Se não há interação, 
não há inclusão e, sem a inclusão, 
dificilmente haverá aprendizado. 
(MANTOAN, 1993)  
 
Os debates sobre a inclusão e 
integração já vêm ocorrendo há mais de 
40 anos, mas esse tempo não foi o 
bastante para que mudasse o 
comportamento da população a esse 
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respeito ou que formassem um número 
suficiente de professores qualificados e 
preparados para lidar com essa 
realidade (SANTOS, 2012, p. 71).  

 

Os professores têm recebido orientações 

básicas durante o curso de graduação para poderem 

fazer um trabalho de inclusão que deveria ir além de 

apenas receber um aluno com necessidades especiais 

em sala de aula, mas que não é suficiente, precisando 

buscar mais informações em cursos extras.  

No entanto, estar no meio não basta para se 

considerar incluído nem realizar as mesmas tarefas é o 

mesmo que estar integrado ao grupo, pois a integração 

pressupõe fazer parte, ser percebido e ter sua 

importância reconhecida em um grupo. Dessa forma, 

para a inclusão acontecer de forma eficiente, é preciso 

muito mais que admitir ou reconhecer a existência de 

crianças com necessidades educacionais especiais. 

 

Reconhecer sua existência é apenas o 
primeiro passo para respeitar suas 
singularidades, seja ou não esse um 
aluno com necessidades educacionais 
especiais é necessário a inclusão. Existe 
uma discussão séria que separa os 
termos inclusão e integração, tomando 
esse último como algo ultrapassado e 
contra produtivo e colocando o primeiro 
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em evidência. Fala-se, hoje, muito na 
importância da inclusão para tornar o 
sujeito apto a viver em sociedade. Nos 
discursos atuais, a integração remete ao 
ato de aceitar a presença de uma 
pessoa com deficiência, possibilitando a 
acessibilidade com a implementação de 
rampas para acesso dos que 
necessitam de cadeiras de rodas, mas 
não o esforço do meio para recepcioná-
lo e fazê-lo se sentir parte da sociedade 
em que vive. Na inclusão, a exigência é 
de que o aluno conviva e participe das 
atividades. (HENRIQUES, 2012, p. 25) 

 

Torna-se necessário, então, um aprendizado 

pensado desde os primeiros anos de vida e que venha 

integrado no cuidar e no educar das crianças, devendo 

ser bem estruturado, mas essas atitudes são diferentes 

do que é visto nas escolas. Ainda é um problema da 

rede de ensino, sobretudo de muitos professores que, 

uma vez ingressados no mercado de trabalho, não vêm 

motivos para estudar, pesquisar e se preparar para 

atender às diferenças, pois se sentem desvalorizados 

em sua profissão.  

 

3- Breve histórico dos alunos disléxicos nas 

escolas brasileiras 

 

A abordagem histórica da dislexia nas escolas 
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brasileiras acaba se fundindo juntamente com a própria 

história da inclusão de alunos com necessidades 

especiais ou algum tipo de transtorno de 

aprendizagem. “Acredita-se que entre 4% a 7% da 

população mundial tenha dislexia e no Brasil 5% 

atualmente da população é afetada”. (MAGALHÃES, 

2017, p.11) 

No período Imperial, iniciou-se o tratamento de 

doentes mentais em Hospitais psiquiátricos. Os 

institutos tiravam e isolavam surdos e cegos do 

convívio social, sendo que estes não necessitavam de 

tal isolamento. Começaram, neste período, 

tratamentos no Hospital psiquiátrico da Bahia, em 

1874. Mais do que nunca, esses indivíduos eram 

retirados querendo ou não da sociedade, sendo 

marginalizados e excluídos totalmente. 

“O marco no Brasil da Educação Especial foi a 

criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos e do 

Instituto dos Surdos-Mudos, na cidade do Rio de 

Janeiro, na década de 50.” (BUENO, 1993, p. 71) 

Embora, de forma lenta, após a Proclamação 

da República, a educação especial foi se expandindo. 

Em 1903, foi instalado o Pavilhão Bourneviille, criado 
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no Segundo Império. Foi criado também o pavilhão de 

menores do Hospital do Juqueri em 1923. 

A fundação desses dois Institutos representou 

uma grande conquista para o atendimento dos 

indivíduos deficientes, abrindo espaço para a 

conscientização e a discussão sobre a sua educação. 

Neste período, a rede pública escolar se 
preocupará com a deficiência metal, 
decorrência da influência por parte da 
psicologia que passou a influenciar nos 
processos de ensino. Este fato pode ser 
verificado, em São Paulo, com a criação 
do Laboratório de Pedagogia 
Experimental, na Escola Normal de São 
Paulo em 1913.  (PESSOTTI, 1994, p.7).
  
 

A deficiência mental, então, passou a ser o 

centro dos interesses, principalmente, no início do 

século passado, refletindo uma preocupação com a 

higiene da população. Isso pode ser considerado como 

o início do processo de legitimação da segregação dos 

especialistas do aluno diferente. 

Na década de 1920, foram realizadas várias 

reformas na educação brasileira, influenciadas pelo 

ideário da Escola-Nova. Para isso, vários professores 

psicólogos europeus foram trazidos para oferecer 

cursos aos educadores brasileiros, influenciando os 
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rumos da Educação Especial. Em 1929, chegou a 

Minas Gerais a psicóloga russa Helena Antipoff, 

responsável pela criação de serviços de diagnóstico, 

classes e escolas especiais. 

Fundou em 1932 a Sociedade 
Pestalozzi de Minas Gerais para atender 
os deficientes. Essa psicóloga contribuiu 
para a formação de um número 
significativo de profissionais que, mais 
tarde, foram trabalhar na área da 
Educação Especial pelo país. 
(JANNUZZI, 2004, p. 82) 

 

Nas décadas de 30 e 40, a Educação Especial 

continuou se expandindo por meio de ações do poder 

público e do surgimento de entidades privado-

assistenciais. Após a segunda Guerra Mundial, a 

Educação Especial brasileira distinguiu-se pela 

ampliação do número de entidades privadas, aliada ao 

aumento da população atendida pela rede púbica, o 

que foi se tornando uma ação em nível nacional com o 

surgimento dos primeiros Serviços de Educação 

Especial nas Secretarias Estaduais de Educação e das 

campanhas nacionais de educação de deficientes, 

ligadas ao Ministério da Educação e Cultura. 

 

A partir do trabalho de Helena Antipoff, 
reproduziu-se pelo país as Sociedades 



 

 

59 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 32, n. 9, p. 1-210, set. 2021  

Marilucia Santos Oliveira Melo 

Pestalozzi, com intercâmbio entre si e 
que se uniram para a criação, em 1971 
da Federação Nacional das Sociedades 
Pestalozzi do Brasil. (LEMOS, 1981, p. 
52) 
 

Até hoje, ouve-se sobre o termo Pestalozzi 

como precursora no trabalho com essas crianças, 

nunca medindo esforços e sempre buscando parcerias 

para que fossem atendidas em todas as suas 

necessidades e particularidades. 

 
Em 1967, a Sociedade Pestalozzi do 
Brasil, já contava com 16 instituições por 
todo o país. Criada em 1954, a 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais já contava também com 16 
instituições em 1962. Nessa época, foi 
criada a Federação Nacional das 
APAES (FENAPAES) que, em 1963, 
realizou seu primeiro congresso. 
(MENDES, 1995, p. 48). 
 
Foi a partir dos anos 1950, mais 
especificamente no ano de 1957, que o 
atendimento educacional aos indivíduos 
que apresentavam deficiência foi 
assumido explicitamente pelo governo 
federal em âmbito nacional com a 
criação de campanhas voltadas 
especificamente para este fim.  
(MENDES, 1995, p. 71). 
 

No período militar, houve a ampliação na 

estrutura da rede privada de atendimento ao 

excepcional, tornando-as cada vez mais importante 
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dentro do contexto da Educação Especial. Tal 

influência foi decorrente da sua organização em todo o 

território nacional, como as APAES, as Sociedades 

Pestalozzi de Minas Gerais e São Paulo e das 

empresas prestadoras de serviços de alto nível que 

passaram a estabelecer padrões de qualidade 

relacionados à educação do excepcional. 

Ao longo da década de 1960, ocorreu a 
maior expansão no número de escolas 
de ensino especial já vista no país. Em 
1969, havia mais de 
800estabelecimentos de ensino especial 
para deficientes mentais, cerca de 
quatro vezes mais do que a quantidade 
existente no ano de 1960. (JANNUZZI, 
2004, p. 52) 
 
 

Na década de 70, a Educação Especial pública, 

juntamente com a ampliação da rede privada, passou 

por um processo de renovação. Neste período, foram 

criadas as classes e escolas especiais que culminaram 

com a criação de Serviços de Educação Especial em 

todas as Secretarias Estaduais de Educação e do 

Centro Nacional de Educação Especial – CENESP. 

Enquanto que, na década de 1970, 
observava-se nos países desenvolvidos 
amplas discussões e questionamentos 
sobre a integração dos deficientes 
mentais na sociedade, no Brasil 
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acontece neste momento a 
institucionalização da Educação 
Especial em termos de planejamento de 
políticas públicas com a criação do 
Centro Nacional de Educação Especial 
(CENESP), em 1973. A finalidade do 
CENESP era promover, em todo 
território Nacional, a expansão e 
melhoria do atendimento aos 
excepcionais. (MAZZOTTA,1996, p.55). 

No período compreendido entre 1976 e 1981, 

houve uma acentuada mobilização para conscientizar 

as pessoas e os diversos segmentos de toda a 

sociedade para o “Ano Internacional das Pessoas 

Deficientes” em 1981. 

 

 

 

Por ocasião do Ano Internacional das 
Pessoas Deficientes, realizado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), 
em 1981, quando o Ministério da 
Educação recomenda a participação 
ativa das organizações não 
governamentais no processo de 
“integração social”, praticamente lhes 
delegando a responsabilidade de 
desenvolvimento de oficinas de 
produção. (MAZZOTTA, 1986, p.52). 
 

Como consequência deste fato, verificou-se 

uma evolução considerável nos dados fornecidos pelo 

Ministério da Educação sobre o atendimento 
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especializado.  

Ao final da década de 80, após vinte e um anos 

de ditadura militar, além da reorganização dos partidos 

políticos, houve a organização da sociedade em 

diferentes formas de associações, a fim de garantir sua 

participação nas decisões políticas do país. Como fruto 

dessa reconstrução da sociedade democrática surgiu a 

Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e 

do adolescente (ECA). 

Foi criada em 1983 a Associação 
Brasileira de Dislexia (ABD), com o 
objetivo de esclarecer, divulgar e ampliar 
conhecimentos e ajudar disléxicos em 
sua dificuldade específica de linguagem. 
Até hoje a associação é tida como 
referência para o apoio, o amparo e o 
incentivo a pessoas que possuem a 
dislexia. (MELO, 2010, p. 2) 
 

A Constituição Federal de 1988, com relação à 

Educação Especial, prioriza o atendimento ao aluno 

com deficiência no Ensino Regular. Com base nessa 

Constituição, o inciso III proferiu obrigatoriedade ao 

atendimento educacional especializado aos portadores 

de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino, amparando os educandos com dificuldades de 

aprendizagem (dislexia, disgrafia e disortografia). 

Nos anos 90, as instituições assistenciais 
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ganharam estatuto de organismos (ou organizações) 

não governamentais (ONGs), e a ambiguidade entre os 

setores públicos e privados é apresentada como uma 

necessária e fundamental parceria para 

desenvolvimento do país em todas as esferas das 

relações (econômicas, sociais) e em todos os campos 

do conhecimento (na saúde, na filosofia, na educação, 

etc.). 

É muito difícil pensar integração do portador de 

deficiência como processo independente das 

articulações e parcerias a serem estimuladas dentro do 

MEC, com outros ministérios, com Organizações Não 

Governamentais Especializadas, com a sociedade civil 

e, até, com organismos internacionais. 

Nessa perspectiva é promulgada a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB de 1996 (Lei 9.394/96), 
sendo inserida, pela primeira vez a 
educação especial, como um capítulo 
exclusivo sobre esse tema, o Capítulo V. 
(JANUZZI, 2004, P. 197)  
 

Nesse ponto de vista, a escola inclusiva 

pretende acolher a todos, incluindo os que necessitam 

de necessidades educacionais especiais, tornando a 

sociedade mais igualitária e portanto mais democrática.  

Em 2008, o Ministério da Educação 
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publicou o documento que define as 
diretrizes nacionais sobre como os 
municípios e os estados deveriam 
implementar e desenvolver políticas de 
inclusão de alunos com deficiência, 
transtornos globais de desenvolvimento 
e altas habilidades (super dotados). 
(MELO, 2010, p. 2)  
 

Ao longo desse processo, houve a formação de 

classes especiais, salas onde apenas alunos com 

deficiência frequentavam. Nestes ambientes havia 

alunos com necessidades especiais e também com 

transtornos de aprendizagem, em que se encontravam 

os disléxicos que, após inúmeras tentativas frustradas, 

acabavam não conseguindo ler ou escrever nas 

chamadas salas regulares e eram encaminhados para 

essa outra sala. 

No entanto, hoje em dia, essas salas não 

existem mais, e as crianças com necessidades 

especiais ou algum transtorno de aprendizagem têm 

garantido por lei a sua presença e permanência nas 

escolas públicas estaduais e municipais em classes 

regulares, a fim de que a inclusão ocorra de forma 

verdadeira e ampla no seu significado. 

Em 8 de janeiro de 2015, foi sancionada uma 

lei que declarava o dia 16 de novembro como o Dia 



 

 

65 Revista SL Educacional, São Paulo, v. 32, n. 9, p. 1-210, set. 2021  

Marilucia Santos Oliveira Melo 

Nacional da Dislexia em nosso país. É a Lei de número 

13.085. Segundo essa lei, essa data festiva deverá ter 

como objetivo principal conscientizar a sociedade e 

mostrar a importância do diagnóstico e tratamentos 

precoces, numa homenagem as associações que 

desenvolvem um importante trabalho nesse âmbito. 

(CÉZAR, 2016, p.1) 

Dentre as associações que existem no Brasil e 

se enquadram nesses quesitos, pode-se citar: a 

Associação Brasileira de Dislexia (ABD), a Associação 

Nacional de Dislexia (AND) e a Associação de Pais e 

Amigos de Disléxicos (APAD). Essas associações 

procuram orientar, propor tratamentos e fazer parcerias 

principalmente com as escolas públicas para conseguir 

promover para o aluno disléxico a sua plena 

oportunidade de desenvolvimento e de aprendizado, 

diminuindo suas dificuldades, encontrando dentro de 

suas particularidades a melhor forma de trabalhar e de 

se combater qualquer tipo de preconceito. 
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

CONTADA PELOS ALUNOS 

 

Silvia Regina Pires Ribello Lima 

 

 Este estudo tem como objetivo, provocar 

questionamentos tanto nos impactos socioculturais da 

escolarização tardia sobre as experiências sociais de 

idosos da Educação de Jovens e Adultos, como na 

sociedade em geral.   

 A estrutura da pesquisa foi baseada nos objetivos 

estabelecidos, em base qualitativa e em caráter não 

diretiva, utilizando como referência metodológica, a análise 

teórica bibliográfica. A qual consiste no estudo das teorias 

de Freire, Debert, Oliveira, Gadotti, entre outros. 

 Favorecendo assim, um conhecimento teórico que 

estabelecerá um alicerce para fundamentar conceitos que 

esclareçam os impactos socioculturais da escolarização 

tardia sobre as experiências sociais de idosos da Educação 

de Jovens e Adultos. 
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 Para corroborar com as teorias estudadas estarei 

entrevistando cinco idosos em uma escola municipal, cinco 

idosos em uma escola estadual e mais cinco idosos numa 

ONG (Organização Não Governamental), totalizando 

nestas três instituições quinze idosos com idade acima de 

60 anos. 

 Foram adotadas todas as medidas cabíveis, 

utilizando-se da autorização dos (as) entrevistados (as), 

deixando tudo devidamente documentado, com 

autorização por escrito, de cada um dos entrevistados (as). 

 As perguntas foram elaboradas de forma objetiva, 

para que o entrevistado não tenha margem de dúvida, da 

mesma forma tive o cuidado para não interferir nas 

respostas dadas pelo (a) entrevistado (a). 

 

Participantes 

 

 

 Os participantes da pesquisa foram quinze idosos 

de 60 a 80 anos, de ambos os sexos, com diferentes graus 

de escolaridade, residentes na região leste da cidade de 

São Paulo. 
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 Os entrevistados (as), para efeito de sigilo de 

informação neste trabalho, foram codificados com a letra 

“E”, e um numeral a sua direita possibilitando sua 

identificação.  

 No quadro abaixo, segue informações de 

identificação dos participantes. 

 

NOME IDADE SEXO ESCOLARIDADE EST. CIVIL PROFISSÃO 

E 1 80 anos Feminino 1º ano ens. fund. 1 Viúva Aposentada 

E 2 64 anos Feminino 1º ano ens. fund. 1 Viúva Doméstica 

E 3 61 anos Feminino 1º ano ens. fund. 1 Viúva Autônoma 

E 4 70 anos Masculino 1º ano ens. fund. 1 Casado Aposentado 

E 5 80 anos Feminino 1º ano ens. fund. 1 Viúva Aposentada 

E 6 61 anos Feminino 2º ano ens. médio Casada Do lar 

E 7 65 anos Masculino 2º ano ens. médio Casado Aposentado 

E 8 60 anos Feminino 2º ano ens. médio Divorciada Voluntária  

E 9 60 anos Masculino 2º ano ens. médio Casado Gráfico 

  E 10 62 anos Feminino 2º ano ens. médio Casada Do lar 

 E 11 61 anos Masculino 3º ano ens. fund. 1 Casado Pedreiro 

 E 12 74 anos Feminino 3º ano ens. fund. 1 Viúva Doméstica 

 E 13 63 anos Masculino 3º ano ens. fund. 1 Solteiro Pedreiro 

E 14 60 anos Feminino 3º ano ens. fund. 1 Casada Cozinheira 

E 15 62 anos Feminino 3º ano ens. fund. 1 Casada Aux.Limpeza 

 

 

Procedimentos 
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 O primeiro contato para a realização da pesquisa 

teve início com a minha ida às três instituições de ensino 

A; B e C (denominadas com letras fictícias). Detalhei ao 

diretor (a) e ou coordenador (a) o motivo de estar na 

instituição (realização de minha pesquisa). O 

consentimento para a entrevista com idosos nestas 

instituições de ensino foi me dado de imediato.  

 Retornando em cada local foi apresentada a carta 

para instituição de ensino de jovens e adultos. Na 

sequência visitei as salas de aula e me apresentei aos 

idosos, quando foi verificado o interesse e a possibilidade 

de suas participações nesse estudo. Nesse contato 

também foi explicado o objetivo da pesquisa e a 

importância das entrevistas. 

 Daqueles que aceitaram participar da entrevista foi 

agendado data e hora na própria instituição. 

Posteriormente foi solicitado o preenchimento do termo de 

identificação e consentimento.  

 As entrevistas ocorreram durante o horário de aula 

com autorização do professor regente. Os entrevistados 

mostraram-se tranquilos e interessados em responder as 

perguntas. Percebi em seus depoimentos que os idosos se 
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sentiram valorizados e importantes por estarem 

contribuindo com o meu trabalho de artigo. 

 Seguindo-se um roteiro, as entrevistas foram 

gravadas e depois de ouvidas, transcritas literalmente. O 

período de sua realização foi de 18 a 22 de outubro de 

2010, com duração média de 30 minutos com cada 

entrevistado (a). 

 O encerramento do encontro se deu com os 

agradecimentos aos participantes e os idosos me 

desejando boa sorte no término do trabalho.  

 Dando continuidade a minha pesquisa, as respostas 

dos entrevistados (as), foram analisadas e elaborado 

gráficos. 

 Os gráficos descritos logo abaixo, partiram dos 

resultados das respostas concedidas pelos idosos das 

instituições A, B, C, gerando porcentagens, que auxiliou em 

minhas análises. 

Gráficos das respostas dos idosos. 
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          Fonte: Idosos – Instituição A – B – C, 2010, (g.1). 

 
 

 

 
Fonte: Idosos – Instituição A – B – C, 2010, (g.2). 

 
 

1 - Com que idade entrou na escola 

pela primeira vez?

20%

67%

13%

nunca foi

7 a 18 anos

58 a 60 anos

Legenda

2 - Por quanto tempo ficou na escola?

53%
47%

0 a 2 anos

3 a 5 anos

Legenda
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          Fonte: Idosos – Instituição A – B – C, 2010, (g.3). 

 

 
 
 

 
            Fonte: Idosos – Instituição A – B – C, 2010, (g.4). 

 
 

3 - Por que saiu da escola?

46%

20%

7%

7%

20%

trabalho

casamento

mudança

violência

1ª vez na escola

Legenda

4 - Quanto tempo esteve fora da 

escola?

40%

33%

27%

indeterminado

20 a 40 anos

41 a 60 anos

Legenda
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  Fonte: Idosos – Instituição A – B – C, 2010, (g.5). 

 
 
 
 
 
 

 
   Fonte: Idosos – Instituição A – B – C, 2010, (g.6). 

 

5 - Por que voltou à escola?

54%

13%

13%

7%

13% alfabetização e

leitura

ocupação ou 

distração

transtorno

depressivo

melhoria

salarial

atualização

Legenda

6 - Como se sente na escola?

53%
33%

7%
7% bem

ótimo

um adolescente

melhor do que

criança

Legenda
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           Fonte: Idosos – Instituição A – B – C, 2010, (g.7). 

 
 
 
 
 
 

 
   Fonte: Idosos – Instituição A – B – C, 2010, (g.8). 

 
 

7 - Quais são as coisas ensinadas 

na escola mais importante para 

você?

20%

40%

27%

13%
ler e escrever

todas as

disciplinas

português e

matemática

convivência

Legenda

8 - Como você considera sua 

convivência com os colegas?

67%

20%

13%

boa

ótima

excelente

Legenda
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            Fonte: Idosos – Instituição A – B – C, 2010, (g.9). 

 
 
 

 

 

 

 
      Fonte: Idosos – Instituição A – B – C, 2010, (g.10). 

 

9 - Como você escolhe seus 

colegas na escola?

53%

27%

20%

gostam de todos

afinidade

não escolhem

Legenda

10 - Com quem você gosta de 

conversar nos intervalos entre as 

aulas?

60%

40%
com todos

mais próximos

Legenda
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    Fonte: Idosos – Instituição A – B – C, 2010, (g.11). 

 

 

 

 
 

 
    Fonte: Idosos – Instituição A – B – C, 2010, (g.12). 

 

 

11 - Você tem encontrado 

dificuldades en seu dia-a-dia em 

sala de aula? Quais? 

27%

40%

33%
não

português e

matemática

física e química

Legenda

12 - Você deseja continuar 

estudando? Por quê?

46%

33%

7%

7%
7%

para aprender

cursar nível

superior
autonomia

indeciso

não

Legenda
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    Fonte: Idosos – Instituição A – B – C, 2010, (g.13). 

 

 
 

 
 
 

 
  Fonte: Idosos – Instituição A – B – C, 2010, (g.14). 

 

 
 

13 - O que significa velhice para 

você?

34%

33%

33% experiência de

vida

saúde

não se

consideram

velhos

Legenda

14 - O que você entende por 

terceira idade?

53%
47% viver bem a vida

ter saúde

Legenda
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              Fonte: Idosos – Instituição A – B – C, 2010, (g.15). 
 

 

 

 

 

 

 
  Fonte: Idosos – Instituição A – B – C, 2010, (g.16). 

 

 

15 - Os termos terceira idade e 

velhice têm significados diferentes 

para você?

27%

73%

sim

não

Legenda

16 - O que mudou na sua vida 

depois de frequentar a escola?

33%

60%

7%

aprendizagem

convivência e

amizade

saúde mental

Legenda
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  Fonte: Idosos – Instituição A – B – C, 2010, (g.17). 

 

 

 

 

 

 

 
  Fonte: Idosos – Instituição A – B – C, 2010, (g.18). 

 
 

17 - Qual foi o motivo que te levou a 

buscar este local de ensino?

39%

27%

7%

27% alfabetização e

aprendizagem

disponibilidade

de  horário
profissional

ocupar a mente

Legenda

18 - Como as pessoas que 

convivem com você reagiram ao 

saber que você está estudando?

73%

27%
apoio e incentivo

não receberam

apoio

Legenda
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  Fonte: Idosos – Instituição A – B – C, 2010, (g.19). 

 

 
 
 
 
 

 
  Fonte: Idosos – Instituição A – B – C, 2010, (g.20). 

 

19 - Dê sua opinião sobre o 

processo de envelhecer em nosso 

país?

34%

33%

20%

13%
falta respeito

sofrimento e

solidão
falta trabalho

processo

individual

Legenda

20 - Qual é a visão da sociedade 

em relação a pessoas idosas?

40%

27%

33% discriminação

aprendendo a

respeitar

maltratados

Legenda
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Apresentação e discussão dos resultados 

 

 Para atender aos objetivos desta pesquisa que é 

averiguar “os impactos socioculturais da escolarização 

tardia sobre as experiências sociais de idosos e os 

impactos que os levam a ingressar e como se dá o 

processo de socialização na EJA”. 

 No entanto, selecionei entre as questões feitas para 

os idosos, as respostas que mais corroboraram com a 

minha pesquisa, separando-as em cinco tópicos, a saber: 

 

 

O retorno à sala de aula 

 

 

 Os idosos estão retornando a sala de aula por vários 

motivos. Dos entrevistados 54% vieram buscar 

alfabetização e leitura; 13% deles ocupar o tempo e 

também para se distrair; 13% porque tiveram depressão; 
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7% para melhorar o salário e 13% resolveram voltar para 

se atualizar. 

 Segundo o relato do aluno E4 (70 anos), respondeu 

que voltou a estudar, para aprender alguma coisa. “Que é 

muito ruim andar sem saber ler e escrever”.  

 Na fala de E6 (61 anos) voltou à escola porque “tinha 

dificuldades na leitura. Eu queira ler a bíblia e não 

conseguia”.   

 Para o aluno E9, (60 anos), a exigência do mercado 

de trabalho o trouxe de volta a sala de aula. E14 (60 anos), 

“Voltei porque os filhos cresceram e o serviço exigia”. 

 O motivo que levou a viúva E1 (80 anos) de volta à 

escola, é que a “morte das pessoas da famia, marido, fio, 

neto, só pa ocupa a cabeça”.  

 Nesse sentido, Oliveira (1999) compreende que a 

educação é um processo contínuo, que acontece durante 

toda a vida, e não somente num determinado momento. 

 É interessante ressaltar que, os idosos que hoje 

retornam a sala de aula, são as crianças que no passado 

não tiveram a oportunidade de estudar. Para ajudar no 

sustento de suas famílias, tinham que abandonar a escola 

e muitos, não chegaram a frequentá-la. 
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 Diante dos resultados de nossa pesquisa, cabe 

salientar ainda que alguns idosos voltaram à sala de aula 

para evitar e amenizar a depressão e a solidão.   

 A bem dizer hoje os idosos se sentem orgulhosos e 

importantes por estarem conquistando o seu espaço. 

 

 

Convivência intergeracional  

 

  Dos quinze entrevistados 67% consideram a 

convivência com os colegas boa; 20% ótima e 13% 

excelente. Percebe-se no depoimento de E5 (80 anos) que 

a convivência com seus colegas de classe é “muito boa”. 

 A construção do ser e a convivência entre as 

gerações não ocorre de maneira isolada. “É neste sentido 

que, para mulheres e homens, estar no mundo 

necessariamente significa estar com o mundo e com os 

outros”. (FREIRE, 1996, p. 24). 

 Percebe-se, portanto que para os idosos a escola 

acima de tudo proporciona também um ambiente 

estimulante para a convivência entre os mais velhos e os 

mais jovens.     
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 Quando perguntados sobre com quem gostam de 

conversar no intervalo entre as aulas, 60% gostam de 

conversar com todos. O idoso E7 diz que procura se 

relacionar bem com todos, “não faço distinção, 

adolescente, gente mais velha, tanto faz”.  

 No entanto, 40% dos entrevistados são mais 

específicos, e procuram os que estão mais próximos, 

agrupando-se pela afinidade. O que fica claro na fala de E9 

(60 anos) “escolho aqueles que têm uma boa energia”. 

 Neste contexto Debert (1999) destaca que os idosos 

procurando melhorar a sua qualidade de vida buscam 

grupos de idosos para terem maior convivência com o 

outro. 

 Entende-se que a escola se tornou um local que os 

idosos procuram, para buscar conhecimento e 

aprendizagem, e se relacionarem entre si. O ambiente 

escolar favorece a convivência de amizade e respeito 

intergeracional. 

 

 

Aprendizagem e projeção do futuro 
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 Em seus depoimentos 73% dos idosos relataram 

que tem algum tipo de dificuldade de aprendizagem, e 27% 

deles informaram não possuir problemas de 

aprendizagem. Muitos desses idosos entrevistados 

desejam continuar estudando para ampliar a 

aprendizagem (46%). Fui surpreendida pelo tanto de 

idosos que querem cursar uma faculdade (33%). No 

restante 7% deles para ter autonomia; 7% ainda estão 

indecisos e somente 7% não querem continuar os estudos.  

 Veja o que disse E10 (62 anos) quando questionada 

sobre sua dificuldade em alguma disciplina em sala de 

aula, “mais nas disciplinas de química e física”, mesmo 

assim ela disse querer continuar estudando e fazer 

pedagogia. 

 Foi um grande prazer ouvir as respostas da viúva E5 

(80 anos) dizendo sobre sua dificuldade de maneira 

afirmativa “sim, as vezis em portugueis” e quer continuar 

estudando porque gosta. 

 Sobre aprendizagem Ribeiro (2001) relata que tanto 

jovens como adultos tem seus conhecimentos baseados 

em suas experiências de vida e as informações que 

adquirem são geralmente através de comunicação de 
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massa. Quando resolvem ir à escola sentem dificuldades 

em memorizar algumas disciplinas, por isso é importante 

que o educador crie espaços pedagógicos apropriados, 

para estimular os educandos a expor seus conhecimentos, 

seja através da leitura, escrita, arte ou seminários. 

  O pedreiro E11 (61anos) disse que sua dificuldade 

está em aprender matemática e quando perguntado se ia 

continuar estudando e porque, ele respondeu “sim 

pretendo, para não depender dos filhos para fazer as 

coisas, para eu ter conhecimento das coisas da vida e não 

ser analfabeto”. 

 Enquanto os jovens voltam a estudar para no futuro 

conseguir um emprego melhor, o idoso busca “entender 

melhor as coisas, se expressar melhor, de ser gente, de 

não depender sempre dos outros”. (RIBEIRO, 2001, p. 42). 

 Pode-se dizer então que, o idoso deseja 

acompanhar a modernidade da sociedade, sabe que 

precisa se atualizar a todo o momento para se integrar na 

comunidade em que vive e não quer para o seu futuro, viver 

isolado. 

 Realmente nos servem de lição à disposição destes 

idosos que mesmo com diversos problemas, seja de ordem 
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financeira, ou saúde, ou familiar, eles procuram se 

empenhar, primeiramente por aquilo que não conseguiram 

no passado, acredita que estarão mais independentes no 

futuro, graças ao conhecimento que buscam agora. 

 

 

Significado de velhice e terceira idade 

 

 Com o avanço tecnológico em medicamentos, 

melhor qualidade de vida, a longevidade tem sido algo 

alcançado por muitos idosos hoje em dia. 

 No entanto, 34% dos idosos entrevistados definem 

a velhice como experiência de vida. Para outros 33% o 

importante é ter saúde e os 33% restante não se 

consideram velhos. 

 Nas palavras de E6 (61 anos), velhice “significa 

sabedoria e experiência”. Já E3 (61 anos) respondeu: “eu 

não me sinto velha, cada dia que passa vou aprendendo, 

não me sinto com essa idade”. A viúva E12 (74 anos), disse 

o seguinte a respeito “velhice significa ter cabeça boa, 

sempre pensando para cima. Não é porque envelheceu 

tem que espera a morte chega”. 
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 Essas colocações aproximam-se do que Oliveira 

(1999) aponta para a questão do avanço da idade e do 

envelhecimento. Para a referida autora a idade não pode 

ser vista como algo negativo, mas ao contrário, deve ser 

centrada no sinônimo de experiência e sabedoria 

cumulativa com a passagem dos anos. É necessário opor-

se a esta visão de que a sociedade brasileira tem em 

associar o envelhecimento com o prenúncio da morte. 

 Pelo exposto, pode ser visto que a morte não é uma 

prerrogativa da velhice. O envelhecer é uma etapa da vida 

que persegue seu processo natural. O que se deve levar 

em conta é a experiência acumulada e a sabedoria de vida 

que esses idosos podem transmitir aos mais jovens.  

 O conceito de terceira idade para os participantes da 

minha pesquisa resultou-se em 53% que associam esta 

passagem em viver bem a vida e 47% ter saúde, repetindo 

aqui, a resposta encontrada no significado da velhice. 

 Entre as falas dos entrevistados, destaco a E10 (62 

anos), “antes não se ouvia falar dessa palavra. Hoje há 

uma revolução dos idosos, que antes ficavam isolados. As 

pessoas investem nos idosos. Eles fazem ginástica e 

aproveitam mais a vida”. 
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  E8 (60 anos) viúva do primeiro casamento e 

divorciada do segundo, respondeu o seguinte, sobre se há 

diferença entre terceira idade e velhice, “não tem diferença. 

Se você tem 60, 70, 80 anos e seu espírito é de 40, você 

tem que aproveitar. Eu jogo futebol, sinuca, eu aproveito 

minha vida. Não é a osteoporose que vai atrapalhar a 

minha vida”. 

 Segundo Debert (1999) este tipo de vivência está 

subordinado ao empenho e a disciplina de cada idoso em 

obter de sua velhice um espaço de atividade e recriação, 

adaptando-se as orientações médicas e as representações 

sociais, estéticas e afetivas que constituem a estrutura de 

vida da terceira idade. A autora faz o uso da palavra 

“reinvenção” para classificar o novo sentimento aplicado 

sobre o processo de envelhecimento que distingue a 

identidade da terceira idade. 

 Cabe lembrar que os idosos se mostram mais 

presentes, atuantes e redirecionando os novos mercados 

de consumo e lazer. De fato muitos idosos estão 

reinventando a velhice, apropriando-se desta fase em 

benefício próprio. 
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 Assim, pode-se visualizar que na terceira idade, 

estes idosos estão buscando novos caminhos e 

alternativas que visem melhorar a sua saúde e bem-estar.   

 

 

Projeto de vida 

 

O jovem depois de alguns anos na escola cria uma 

expectativa de vida para o futuro com muito sucesso, já o 

idoso tem outra finalidade no seu aprendizado e cria um 

projeto de vida diferente. 

 Nas mudanças que ocorrem na vida dos idosos 

depois de frequentar a escola, 33% direcionam para a 

aprendizagem; mas o que já era previsto, 60% mencionam 

a convivência e amizade e apenas 7% ter saúde mental.   

 Foi perguntado para o aposentado E7 (65 anos) o 

que mudou na sua vida depois de frequentar a escola, 

alegremente disse “fiz novas amizades, estou aprendendo 

mais, ampliou meus conhecimentos”. 

 A viúva E8 (60 anos) comentou “mudou tudo, larguei 

a psiquiatria, o calmante, a terapia e o psicólogo. Foi ótimo 

ter voltado a estudar”. 
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 Independente das diferenças existentes entre estes 

alunos, a escola para todos eles representa o mesmo ideal, 

que é a possibilidade de uma melhor qualidade de vida.  

 

“A complexidade da vida moderna e o 
exercício da cidadania plena impõem o 
domínio de certos conhecimentos sobre 
o mundo a que jovens e adultos devem 
ter acesso desde a primeira etapa do 
ensino fundamental. Esses 
conhecimentos deverão favorecer uma 
maior integração dos educandos em seu 
ambiente social e natural, possibilitando 
a melhoria de sua qualidade de vida” 
(RIBEIRO, 2001 p.163). 

  

 A inclusão escolar dá um novo sentido no projeto de 

vida desses idosos, onde alguns pensavam apenas em 

viver na solidão, agora podem se relacionar e criar 

expectativas benéficas para seu dia a dia. 

 Outro fato interessante é a reação da família e das 

pessoas ao saberem que o idoso está estudando. Muitos 

receberam apoio e incentivo (73%), mas (27%) ficam 

magoados, ressentidos por não receberam apoio dos que 

estão mais próximos (família, filhos). 
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 Veja o que comentou o pedreiro E11 (61 anos) 

“duvidaram que eu não ia estudar com a idade, um filho 

falou não sei pra que uma pessoa vai estudar e dois me 

incentivaram, a minha esposa voltou a estudar está 

fazendo o segundo grau, os netos têm orgulho de ver os 

avós estudando”. 

 “Para os idosos se sentirem incluídos, eles 

necessitam de uma infraestrutura social e familiar que 

acolha essas transições” (LOPES, 2000 p. 163). 

 Toda a sociedade brasileira deve se importar com o 

bem estar dos idosos, mas a família tem que ser a primeira 

em empenhar-se para isso, dando incentivos e exigindo 

que os direitos deles sejam respeitados. 

 O que mais chateia algumas pessoas é o processo 

de envelhecimento do ser humano em nosso país. Dos 

entrevistados 34% acreditam que falta respeito; 33% 

atribuem ao sofrimento e solidão; 13% encaram o 

envelhecimento como um processo individual e 20% 

reclamam que falta trabalho ao idoso aqui no Brasil. 

 Assim nos conta o solteiro E13 (63 anos) “passou 

dos quarenta e quatro não arruma mais emprego é muito 

difícil, parece que os idosos não precisa mais pagar conta”. 
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 Sobre qual é a visão da sociedade em relação a 

pessoas idosas, 40% reclamam da discriminação contra o 

idoso; 33% relatam que os mais velhos são maltratados e 

27% acreditam que a nossa sociedade está aprendendo a 

respeitar.  

 A viúva E12 (74 anos) entristecida relatou “outro dia 

uma senhora bem arcadinha no ônibus e a jovem 

escutando o ‘óquimem’ no ouvido não deu lugar. Eu pedi 

para a jovem dar o lugar para a senhora porque era direito 

dela, as pessoas achaM que velho fica enchendo o saco”.  

 

“A preocupação da sociedade moderna 
com o envelhecimento muitas vezes é 
carregada de ambiguidades. A 
visibilidade pública transformou a velhice 
em um problema social, mas, 
fantasiosamente, a mídia a reduziu a 
uma fatalidade que atinge um grupo 
pequeno e defensivamente visualizado 
como minoritário. As difíceis condições 
de sobrevivência em instituições para 
idosos, além das denúncias de 
abandono e maus-tratos, sempre 
relacionadas a alguns poucos 
desprivilegiados, contribuem para 
ocultar estrategicamente a velhice 
malsucedida” (LOPES, 2000 p. 69). 
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 Por causa de situações como essa relatada o 

governo criou o “Estatuto do Idoso”, e os idosos fazem 

valer de seus direitos com toda propriedade. 

 Os idosos conseguiram ampliar suas perspectivas, 

podem programar com antecedência o que farão, pois o 

projeto de vida dos idosos é para eles mesmos 

aproveitarem a vida com independência, sabendo que 

podem prolongar sua vida de maneira saudável através de 

boa alimentação e exercícios físicos, procuram ampliar 

seus relacionamentos para não se sentirem sozinhos, 

querem também ter conhecimento dos assuntos atuais, 

muitos até mesmo fazem uso de equipamentos 

tecnológicos de última geração como: computadores, 

iphone, celulares, GPS e outros.  

 Tudo isso causa impacto na sociedade, que apesar 

da escolarização tardia destes idosos, abrem-se muitos 

espaços para integrá-los ao mundo moderno. 

 

 

 

CONCLUSÃO 
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O foco desse artigo foi compreender como os 

Impactos Socioculturais da escolarização sobre as 

experiências de idosos da Educação de Jovens e Adultos, 

refletem na sociedade.  

Os idosos contemporâneos estão mudando o modo 

de viver, buscam alternativas e reinventam a velhice. 

Vários autores foram importantes nesta pesquisa, 

em seus livros e depoimentos mostram quantas 

dificuldades e discussões se fizeram necessárias para 

salientar este problema e como foram avançando em seus 

estudos para permitir caminhos numa sobrevida maior aos 

idosos. 

Consegui com minhas entrevistas observar a 

satisfação e alegria que esses idosos têm por voltarem a 

estudar, sentem-se independentes, fazem novas 

amizades, realizando sonhos e projetando até mesmo um 

futuro. 

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 e na compreensão do mundo. 
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 A alfabetização dá dignidade às pessoas 

construindo a cidadania, reformulando e transformando a 

identidade das mesmas, indicando que a aprendizagem na 

terceira idade é possível e necessária.  

Temos que considerar a velhice como a idade da 

vivência e da experiência, que não deve ser desperdiçada, 

no futuro haverá uma legião de idosos que não viverão em 

uma civilização solitária, com deficiências em seus direitos 

e garantias, mas espero sim, que tenha valorização e 

reconhecimentos. 

Portanto, concluí que a escolarização tardia sobre 

as experiências sociais de idosos da Educação de Jovens 

e Adultos, vem causando grandes impactos sociais, assim 

como, grandes transformações nas relações 

intergeracionais.  
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A EAD, SEUS CONCEITOS E FUNDAMENTOS  

 

Francisco Boico 

 

Conceitos e fundamentos 

 

No processo ensino-aprendizagem: 

 

[...] não se pode perder tempo e, por isso, é 

importante utilizar diferentes métodos 

instrucionais, gerenciando equipes, 

permitindo contribuições independentes e 

motivando os alunos com a inclusão de 

atividades autônomas, que podem ser de 

pesquisa, de navegação na Web ou mesmo 

trabalhos práticos (CHERMANN; BONINI, 

2001, p.32). 

 

EAD é: 
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[...] um termo genérico que inclui o elenco de 

estratégia de ensino e aprendizagem 

referidos como “educação por 

correspondência”, ou “estudo por 

correspondência” em nível pós-escolar de 

educação, no Reino Unido; como “estudo em 

casa”, no nível pós-escolar, e “estudos 

externos”, na Austrália; e como “ensino a 

distância" ou “ensino a uma distância", pela 

Open University. Na França, é referido como 

“tele-ensino” ou ensino à distância; e como 

“estudo a distância" e “ensino a distância", na 

Alemanha; “educação a distância", em 

espanhol, e “teleeducação”, em português 

(PERRIAULT, 1996 apud BELLONI, 2003, 

p.26). 

 

EAD, ou: 

 

[...] (Ferstudium) é uma forma 

sistematicamente organizada de auto-estudo 

onde o aluno se instrui a partir da matéria de 

estudo que lhe é apresentado, onde o 

acompanhamento e a supervisão do sucesso 

do estudante são levados a cabo por um 

grupo de professores. Isto é possível de ser 

feito a distância através da aplicação de 

meios de comunicação capazes de vencer 
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longas distâncias (DOHMEN, 1967 apud 

CHERMANN; BONINI, 2001, p.16). 

 

EAD: 

 

Educação/Ensino à Distância 

(Fernunterritch) é um método racional de 

partilhar conhecimento, habilidades e 

atitudes através da aplicação da divisão de 

trabalho de princípios organizacionais, tanto 

quanto pelo uso extensivo de meios de 

comunicação, especialmente para o 

propósito de reproduzir materiais técnicos de 

alta qualidade, os quais tornam possível 

instruir um número de estudantes ao mesmo 

tempo, enquanto esses materiais durarem. É 

uma forma industrializada de ensinar e 

aprender (PETERS, 1973 apud 

CHERMANN; BONINI, 2001, p.16).  

 

EAD, ou: 

 

[...] é um modo não contíguo de transmissão 

entre professor e conteúdos do ensino e 

aprendente e conteúdos da aprendizagem - 
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possibilita maior liberdade ao aprendente 

para satisfazer suas necessidades de 

aprendizagem, seja por modelos 

tradicionais, não tradicionais, ou pela mistura 

de ambas (REBEL, 1983, apud 

CHERMANN; BONINI, 2001, p.27). 

 

EAD, ou: 

 

[...] é aprendizagem planejada que 

geralmente ocorre num local diferenciada do 

ensino e por causa disso, requer técnicas 

especiais de comunicação através da 

eletrônica e outras tecnologias, bem como 

arranjos essenciais e organizacionais e 

administrativos (NISKIER, 1999, apud 

CHERMANN; BONINI, p.17). 

 

EAD é: 

 

[...] um processo educativo sistemático e 
organizado que exige não somente a dupla 
via de comunicação, como também a 
instauração de um processo continuado, 
onde os meios ou os multimeios devem estar 
presentes na estratégia de comunicação. A 
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escolha de determinado meio ou multimeios 
vem em razão do tipo de público, custos 
operacionais e, principalmente, eficácia para 
a transmissão, recepção, transformação e 
criação do processo educativo (NUNES, 
1994, p.3). 

 

EAD: 

 

[...] é uma espécie de educação baseada em 

procedimentos que permitem o 

estabelecimento de processos de ensino e 

aprendizagem mesmo onde não existe 

contato face a face entre professores e 

aprendentes - ela permite um alto grau de 

aprendizagem individualizada (BELLONI, 

2003, p.26). 

 

A EAD: 

 

Seja praticada pela forma impressa, 

eletrônica ou ambas, constituiu-se numa 

garantia de acesso ao saber para as 

populações de regiões longínquas. Pode vir 

a ser inclusive, a garantia de uma educação 

permanente ou continuada, que assegure ao 
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indivíduo sua atualização profissional e seu 

progresso social (CHERMANN; BONINI, 

2001, p.19). 

 

Conforme Belloni (2003), o avanço das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) têm provocado profundas 

mudanças sociais em ritmo acelerado, principalmente no campo 

da educação. 

 

Contudo, o processo de globalização tem gerado mudanças em 

todos os níveis e esferas da sociedade como um todo, criando 

novos estilos de vida e de consumo e uma visão diferenciada do 

mundo e de aprender. Para esse autor, a globalização é definida 

como “ação à distância” e relaciona sua intensificação com o 

surgimento de meios de comunicação e de transporte em escala 

planetária. A interconexão global intensifica e gera mudanças 

das relações tempo X espaço e consequentemente atinge nos 

modos de operar da sociedade: 

 

Estas mesmas tecnologias que globalizam 
as informações, também estão sendo 
aplicadas à aprendizagem aberta e a 
distância, a partir dos chamados sistemas de 
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EAD de modo informal por meio de canais de 
televisão, redes telemáticas, multimídia 
(BELLONI, 2003, p.4). 

 

O Ensino Convencional muitas vezes impede o indivíduo de se 

atualizar ou profissionalizar, devido às limitações como tempo, 

isolamento geográfico, condições de transportes e 

disponibilidade financeira: 

 

A educação aberta e a distância aparece 

cada vez mais no contexto das sociedades 

contemporâneas, como uma modalidade de 

educação extremamente adequada e 

desejável para atender às novas demandas 

educacionais decorrentes das mudanças na 

nova ordem econômica mundial (BELLONI, 

2003, p.3). 

 

A EAD por ser uma modalidade de educação mais flexível 

atende às necessidades do indivíduo/aluno, uma vez que o 

processo ensino/aprendizagem entre professor e aluno ocorre 

em espaços e tempo compartilhados fisicamente, mas por 

mediação de diferentes tecnologias entre elas as digitais 
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(GIUSTA; FRANCO, 2003). O Ministério da Educação (MEC) do 

Brasil define a EAD como sendo: 

 

[...] a modalidade educacional na qual a 

mediação didático-pedagógica nos 

processos de ensino e aprendizagem ocorre 

com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação, com estudantes 

e professores desenvolvendo atividades 

educativas em lugares ou tempos diversos 

(Decreto nº 5.622, de 19/12/05). 

 

De acordo com Giusta e Franco (2003), o objetivo da EAD é 

preparar o indivíduo para que esteja mais apto a competir no 

mercado de trabalho que está à procura de um novo perfil 

profissional com conhecimento multidisciplinar, participativo, 

inovador, criativo, solidário e flexível às mudanças. 

Conforme informam esses autores, um Relatório da United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) apresenta os quatro pilares considerados primordiais 

diante da realidade do mundo atual sob uma visão humanística: 

aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a conviver; 

aprender a ser. Esse relatório vem ao encontro do que a 
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sociedade contemporânea espera do profissional onde se traça 

um novo perfil profissional para atender às exigências do 

mercado de trabalho por meio de competências múltiplas: 

● Saber trabalhar em equipe de modo cooperativo; 

● Aprender e de se adaptar às novas situações; 

● Ter autogestão (organizar seu próprio trabalho); 

● Resolver os problemas; e adaptabilidade e flexibilidade 

diante de novas tarefas.  

 

Segundo Preti (1996), a EAD tem por objetivo oportunizar ao 

indivíduo a busca de atualização; de qualificação profissional 

(com intuito de adquirir competências múltiplas para a solução 

dos problemas e capacitar o indivíduo a aprender a aprender 

para gerir e processar informações e atualizar conhecimentos e 

tecnologias); de uma educação continuada; sobretudo do ensino 

superior em nível de graduação e pós-graduação para obtenção 

de títulos e habilitando o indivíduo também a adquirir uma visão 

crítica, a construção de novos conhecimentos e competências 

com o intuito de promover o progresso da sociedade. 

Conforme esse autor, a EAD conduz a um novo papel do 

educador quanto à elaboração dos materiais didáticos, seleção 

de conteúdos atualizados, avaliação dos alunos, verificação da 
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funcionalidade e do planejamento e por último permite fazer os 

ajustes necessários por meio de uma boa organização. Os 

componentes da EAD considerados essenciais são: 

Os alunos; 

Os professores especialistas; 

Os tutores; 

O material didático; 

O Centro de Educação a Distância (CEAD) - formado por uma 

equipe especializada em EAD; 

Tecnologia Educacional; 

Comunicação e Multimídia que irão dar todo o suporte técnico 

necessário ao funcionamento do sistema de EAD, 

funcionamento do sistema de EAD. 

A figura abaixo facilita a compreensão do explicitado: 
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Figura 1 - Esquema da EAD. 

Fonte: Adaptada de Preti (1996). 

 

Quando se refere a modelos existentes de EAD, há uma questão 

preocupante: 

 

[...] nota-se uma ênfase excessiva nos 

processos de ensino (estrutura 

organizacional, planejamento, concepção de 

metodologias, produção de materiais etc.) e 

pouca ou nenhuma consideração dos 
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processos de aprendizagem (características 

e necessidades dos estudantes, modos e 

condições de estudo, níveis de motivação 

etc.) (BELLONI, 2003, p. 30). 

“O advento das novas tecnologias da comunicação e da 

informação originou o modelo de EAD, onde a prioridade é dada 

à interatividade do processo, que permite a participação 

sincrônica” (COSTA, 1999. p.10).  

A popularização da EAD ocorreu devido à acessibilidade por 

meio das conexões em rede (tanto na intranet quanto na 

internet), do que pela novidade do tema. 

 

A educação à distância é um recurso que 
permite o atendimento a grandes 
quantidades de alunos de forma mais efetiva 
que outras modalidades e sem riscos de 
reduzir a qualidade dos serviços oferecidos 
por causa da ampliação da clientela. As 
experiências dos últimos anos indicam que, 
para atender um grande grupo de alunos, é 
necessária uma infra-estrutura adequada de 
suporte, bem como uma equipe de 
professores-tutores para garantir a qualidade 
dos serviços (NUNES, 1994, p.7). 
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Os principais fatores que propiciaram o surgimento e o posterior 

desenvolvimento da EAD foram, segundo Bittencourt (1999): 

● A necessidade de adaptação às constantes modificações 

no mundo em todos os setores; 

● A crescente demanda por educação/ensino; 

● Grande percentual da população sem condições de 

atendimento pelo sistema formal; 

● Os elevados custos da educação formal; 

● Dificuldades geográficas; 

● A necessidade de flexibilizar a rigidez do sistema 

convencional por meio do notável avanço das ciências da 

educação e as transformações tecnológicas que colocaram à 

disposição da educação um verdadeiro arsenal de 

instrumentos/aparelhos, possibilitando a diminuição das 

distâncias, por meio de condições para comunicação mais 

rápida e segura. 

 

Segundo Landim (1997) muitas pessoas utilizam os termos 

ensino e educação, indiscriminadamente, embora na prática 

existam diferenças relevantes. O termo ensino está mais ligado 

às atividades de treinamento, adestramento e instrução. Já o 

termo educação refere-se à prática educativa e ao processo 

ensino-aprendizagem que leva o aluno a aprender a aprender, 
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saber pensar, criar, inovar, construir conhecimentos, participar 

ativamente de seu próprio crescimento. 

Segundo esse autor, trata-se de um processo de humanização 

que alcança o pessoal e o estrutural, partindo da situação 

concreta em que se dá a ação educativa numa relação dialógica. 

 

Nunes (1994) lembra que a EAD foi, inicialmente, definida muito 

mais pelas diferenças em relação à educação presencial do que 

pelas características que a determinam ou pelos elementos que 

a constituem. A comparação imediata com a educação 

presencial - onde o professor é a figura central - promove um 

entendimento parcial do que é EAD e, em alguns casos 

comparação pouco científicos. Estudos mais recentes apontam 

para uma, estabelece termos de conceituação, se não 

homogênea, mais precisa do que é EAD. 

 

Para Perry et al (2006), a característica básica da EAD é o 

estabelecimento de uma comunicação de dupla via, na medida 

em que professor e aluno não se encontram juntos. Desta forma, 

existe a necessidade do uso de recursos que possibilitem esta 

comunicação bidirecional, como correspondência postal, 
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correspondência eletrônica, telefone ou telex, rádio, 

videoconferência, etc. Estes autores indicam outras 

denominações utilizadas correntemente para descrever a EAD, 

como: estudo aberto, educação não-tradicional, estudo externo, 

extensão, estudo por contrato, estudo experimental. Contudo, 

nenhuma dessas denominações serve para descrever com 

exatidão EAD. São termos genéricos que, em certas ocasiões, 

incluem, mas não exclusivamente, a modalidade à distância. 

Esta pressupõe um processo educativo sistemático e 

organizado que exige não somente a via dupla na comunicação, 

como também a instauração de um processo estruturado e 

continuado. A escolha de determinado meio é, então, 

conseqüência do tipo de público, custos operacionais e, 

principalmente, eficácia para a transmissão, recepção, 

transformação e criação do processo educativo. 

 

Conforme Nunes (1994), o termo genérico de EAD inclui um 

conjunto de estratégias educativas referenciadas por: educação 

por correspondência, utilizado no Reino Unido; estudo em casa 

(home study), nos Estados Unidos da América (EUA); estudos 

externos (external studies), na Austrália; ensino a distância, na 

Open University do Reino Unido. 
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E, também, téléenseignement, em francês; 

Fernstudium/Fernunterricht, em alemão; educación a distância, 

em espanhol; e teleducação, em português. Em português, EAD 

e teleducação são termos utilizados para expressar o mesmo 

processo real. Contudo, algumas pessoas ainda confundem 

teleducação como sendo somente educação por televisão, 

esquecendo que tele vem do grego, que significa ao longe ou, 

no caso, à distância (NUNES, 1994). 

 

Há diferenças entre EAD e educação aberta, porém ainda 

prevalece, principalmente nos projetos universitários, forte ilusão 

de semelhança entre ambos os conceitos. A educação aberta 

pode ser à distância ou de forma presencial. O que a diferencia 

da educação tradicional, é que todos podem nela ingressar, 

independentemente da escolaridade anterior. Além disso, na 

expressão EAD, pode-se ou não usar a crase, pois ela é 

facultativa neste caso, sendo obrigatória somente quando se 

define à distância, por exemplo: à distância de três metros 

(NUNES, 1994). Keegan (1991, p.38) sintetiza os elementos 

considerados centrais dos conceitos acima enunciados: 
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Separação física entre professor e aluno, que 

a distingue do ensino presencial; influência 

da organização educacional (planejamento, 

sistematização, plano, projeto, organização 

dirigida etc.), que a diferencia da educação 

individual; utilização de meios técnicos de 

comunicação, usualmente impressos, para 

unir o professor ao aluno e transmitir os 

conteúdos educativos; previsão de uma 

comunicação de mão dupla, onde o 

estudante se beneficia de um diálogo, e da 

possibilidade de iniciativas de dupla via; 

possibilidade de encontros ocasionais com 

propósitos didáticos e de socialização e 

participação de uma forma industrializada de 

educação, a qual, se aceita, contém o 

gérmen de uma radical distinção dos outros 

modos de desenvolvimento da função 

educacional (KEEGAN, 1991, p.38). 

 

Bittencourt (1999) ressalta que a característica principal da EAD 

é a comunicação indireta. Atualmente, com as novas 

tecnologias, a internet e a videoconferência, a EAD também 

pode ser baseada na comunicação direta. Esse autor, esta 

forma de comunicação traria uma série de conseqüências, as 

quais encontram-se transcritas abaixo: 

● A base do estudo a distância é normalmente um curso 

pré-produzido impresso, mas que também pode ser apresentado 
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por intermédio de outros meios distintos da palavra escrita, como 

as fitas de áudio ou vídeo e os programas de rádio ou televisão. 

O curso - materiais de ensino, processo ensino-aprendizagem - 

deve ser auto-instrutivo. 

Hoje os recursos de produção de material multimídia e a 

conexão em rede estendem a possibilidade de disponibilização 

de material, tanto via CD-ROM como em páginas HyperText 

Markup Language (HTML), bem como por meio de servidores de 

vídeo sob demanda; 

● A comunicação organizada de dupla via tem lugar entre 

os alunos e uma organização de apoio. O meio mais comum 

utilizado para isso é a palavra escrita. Antes por meio da 

correspondência tradicional e, atualmente, por meio do correio 

eletrônico e salas de bate-papo (chat). O telefone, importante há 

alguns anos atrás, é gradativamente substituído pelos recursos 

oferecidos pela internet; 

● A EAD levava em conta o estudo individual, servindo 

expressamente ao aluno isolado, no estudo que realiza por si 

mesmo. Hoje, os recursos propiciam a superação desta 

restrição, ampliando as possibilidades do trabalho cooperativo; 

● Dado que o curso produzido é facilmente utilizado por um 

grande número de alunos e com um mínimo de gastos, a EAD 

pode ser - e o é freqüentemente - uma forma de comunicação 



 

 

123 
Revista SL Educacional, São Paulo, v. 32, n. 9, p. 1-210, set. 2021  

Francisco Boico 

massiva. As experiências atuais indicam que esta comunicação 

massiva vai ao encontro da qualidade do ensino, já que dificulta 

a interação entre os participantes do processo, limitada pelo 

grande número de participantes; 

● Quando se prepara um programa de comunicação 

massiva, é prático aplicar os métodos do trabalho industrial: 

planejamento, procedimentos de racionalização, tais como 

divisão de trabalho, mecanização, automatização e controle e 

verificação. Os ambientes de apoio ao desenvolvimento de 

cursos à distância procuram hoje oferecer tais recursos de forma 

transparente ao professor, facilitando; disponibilização de 

materiais do curso, comunicação com os alunos, 

acompanhamento individual dos participantes; 

● Os enfoques tecnológicos implicados não impedem que 

a comunicação pessoal, em forma de diálogo, seja central no 

estudo a distância. Isto se dá inclusive quando se apresenta a 

comunicação computadorizada. O estudo à distância está 

organizado como uma forma mediatizada de conversação 

didática guiada. 

 

DISCUSSÃO 
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Como observado na literatura existente, há registros que 

afirmam que a origem do EAD deve-se à escrita e às primeiras 

cartas de Platão e das epístolas de São Paulo. Para outros 

estudiosos, os primeiros indícios de EAD surgiram no final do 

século XVIII, por meio das primeiras ofertas de tutoria por 

correspondência. A partir de então, pouco a pouco, deu-se uma 

silenciosa proliferação dessa modalidade de educação/ensino, 

que tomou considerável impulso, por todo o mundo. Segundo 

outros autores, pode ter tido início a partir do surgimento da 

escrita e das primeiras cartas de Platão e das epístolas de São 

Paulo. Para outros estudiosos, os primeiros indícios de EAD 

surgiram no final do século XVIII, por meio das primeiras ofertas 

de tutoria por correspondência. A partir de então, pouco a pouco, 

percebe-se uma silenciosa proliferação dessa modalidade de 

educação/ensino, que tomou considerável impulso, por todo o 

mundo. De indiscutível valor, a EAD vem se consolidando e 

adquirindo credibilidade à medida que as instituições passam a 

conhecer suas características e peculiaridades (COSTA, 1999). 

 

Um dos componentes fundamentais da EAD é o diagnóstico do 

contexto e perfil dos alunos. Na educação tradicional os alunos 

acompanham o curso há alunos em uma sala de aula junto de 

colegas que normalmente residem na mesma cidade. Em cursos 
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a distância para atendimento em grande escala, o contexto e 

perfil do aluno é bem diversificado devido à dispersão 

geográfica, faixa etária e variações culturais. Nesse cenário 

tanto professor quanto aluno tem sua capacidade de percepção 

alterada, pois no contexto a que ambos estão inseridos sujeitos 

pode haver uma série de interferências na comunicação 

(RODRIGUES, 1998).  

 

Nesse sentido, de acordo com Viannet et al. (1997), a 

comunicação no ambiente educacional presencial são restritas 

a unidirecionalidade professor-aluno com base nas teorias de 

Piaget, Wallon e Wigotsky, e na EAD a comunicação ocorre a 

partir dos conceitos da psicologia cognitiva e das possibilidades 

de interação permitidas pelos ambientes de redes de 

comunicação. 

 

A figura abaixo apresenta a influência das redes de 

comunicação: 
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Figura 2 - Influência das redes de comunicação. 

Fonte: Adaptada de Ghedine, Testa e Freitas (2008). 
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Moore e Kearsley (1996) mencionam vários fatores 

extracurriculares que podem influenciar o desempenho do aluno 

à distância como o trabalho (estabilidade, responsabilidades), 

família, saúde e interesses e obrigações sociais podem 

influenciar positiva ou adversamente o aluno. Esses autores 

comentam que o melhor indicador do sucesso de um aluno a 

distância é sua formação acadêmica. Quanto mais graduado o 

aluno, mais chance tem de completar com sucesso o curso. Em 

um curso de EAD, quanto mais informações puderem ser 

obtidas sobre os alunos, melhor. A primeira pergunta que ocorre 

é: Porque está sendo realizado determinado curso? A resposta 

abrange duas categorias: 

● Curso aberto: o aluno se matricula por vontade própria, 

buscando, por exemplo, aprimorar seus conhecimentos em uma 

determinada área ou adquirir novas habilidades, provavelmente 

em busca de melhores oportunidades na carreira; 

● Curso fechado ou dirigido: promovidos por instituições, 

onde os alunos podem se sentir pressionados ou vislumbrar 

oportunidades de ascensão profissional, influenciando a 

motivação e o desempenho. 

 

O cruzamento das respostas das questões a e b permite verificar 

quais meios de comunicação são possíveis de serem utilizados. 
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As respostas de todas questões indicam sobre o repertório 

básico dos alunos, da linguagem, da estética, dos símbolos e 

metáforas que possam ser utilizadas para a construção de 

materiais de comunicação eficazes. Cursos que possam atende 

a um grande número de alunos dispersos geograficamente 

envolvem produção de material de qualidade, que considere a 

diversidade cultural dos alunos: 

 

Símbolos e sistemas de símbolos adquirem 

sua maior utilidade quando entram na 

formação de produtos simbólicos completos: 

histórias e sonetos, peças e poesia, provas 

matemáticas e soluções de problemas, 

rituais e peças teatrais - todo tipo de 

entidades simbólicas que os indivíduos criam 

para transmitir um conjunto de significados e 

que outros indivíduos impregnados na 

cultura são capazes de entender, interpretar, 

reconhecer, criticar ou transformar 

(GARDNER, 2000, p.231). 

 

Babin e Kouloumdjian (1989, p.132) destacam que a questão 

cultural do povo francês na adoção de novas tecnologias de 

comunicação “[...] uma técnica se introduz com maior ou menor 

rapidez na comunicação profunda e na educação, conforme 
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responda ou não a uma série de disposições culturais 

preexistentes na população”. 

 

Freire (2005) vai além da questão simbólica em seu trabalho, 

ressaltando a importância da contextualização dos temas ao 

cotidiano e valores dos alunos: 

 

Somente na comunicação tem sentido a vida 

humana. Que o pensar do educador somente 

ganha autenticidade na autenticidade do 

pensar dos educandos, mediatizados ambos 

pela realidade, portanto, na 

intercomunicação. Por isto, o pensar daquele 

não pode ser um pensar para estes nem a 

estes imposto. Daí que não deva ser um 

pensar no isolamento na torre de marfim, 

mas na e pela comunicação, em torno, 

repitamos, de uma realidade (FREIRE, 2005, 

p.75). 

 

Conforme Moran (1994), o uso da internet permite mais 

flexibilidade aos alunos, seja imprimindo o material por partes, 

ou permitindo a reedição do conteúdo para outros usos, ou ainda 

apenas mantendo os dados no disco rígido do computador para 
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serem consultados sem necessidade de impressão no papel. A 

elaboração de textos dentro de estratégias consorciadas com as 

outras mídias potencializa os resultados possíveis de serem 

obtidos. 

Segundo esse autor, a edição eletrônica permite a produção de 

material para cursos com poucos alunos. O material impresso é 

parte importante da EAD, o cuidado e adequação na sua 

utilização podem fazer um diferencial positivo tanto no 

aprendizado dos alunos quanto na motivação e desempenho no 

curso. O vídeo possibilita a utilização dos recursos técnicos e 

estéticos do cinema e televisão para fins educativos, suas 

características de portabilidade, acessibilidade e flexibilidade de 

uso são muito significativas, podendo o material ser enviado pelo 

correio, adquirido em bancas, transmitido por satélite com 

recepção por parabólica ou ainda por emissoras de TV abertas 

(broadcast) e gravado localmente. A operação dos 

equipamentos de vídeo e televisão pode ser considerada como 

um manuseio relativamente simples se comparados com as 

mídias associadas à informática. Outra vantagem é que o 

material pode ser assistido muitas vezes e o aluno pode parar a 

fita, fazer anotações, voltar e colocar numa videoteca para 

consulta posterior. A figura abaixo apresenta opções de 

tecnologia: 
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Figura 3 - Opções de tecnologia. 

Fonte: Adaptada de Johansen (1991, p.16). 

  

Conforme Moran (1994, p.4) a vantagem do vídeo é que o 

mesmo permite a combinação de imagens estáticas e 

dinâmicas, imagens sem ligação referencial – aquelas não 

relacionadas com o real - com imagens “reais” do passado como, 

por exemplo, arquivos, documentários e as mistura com 

imagens “reais” do presente e imagens do passado “não reais”. 

 

Assim, frisa esse autor que no meio audiovisual imagem e 

palavra se complementam. A televisão, por exemplo, 

proporciona emoções imediatas - muitas vezes decepcionantes. 

A Teleconferência - transmissão ao vivo de programas via 

satélite - ocorre por meio de antena parabólica - antena refletora 

utilizada para a recepção de sinais de rádio e televisão - 

conectada a um monitor de TV. A interação pode ser feita, por 

exemplo, por meio de telefone, telefax e internet. O professor 

que vai comandar a conferência de um estúdio de televisão pode 

realizar sua apresentação “ao vivo” para a audiência “do outro 

lado”. É também possível agregar imagens pré-produzidas em 
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vídeo, computador, etc. como se fosse um programa de 

televisão (RODRIGUES, 1998). 

 

Nesse processo, é interessante a presença de um mediador 

para interceder no tocante às perguntas does espectadores no 

decorrer do programa. Essa interação garante a audiência 

(PIMENTEL, 1995). Depois de algum tempo ficam familiarizados 

com a interface eletrônica e a interação ocorre de forma mais 

natural, como coloca Barcia et al. (1996). 

 

De acordo com Spanhol (1997), o custo de cursos que utilizam 

videoconferência depende do número de salas e da estrutura 

disponível em cada ponto, que podem se subdividem nas 

seguintes categorias: 

● Sala de videoconferência: captação e visualização de 

áudio e vídeo. Envolvem câmera, microfone, visualização e som; 

● CODEC (COder/DECoder): este é o equipamento central 

do sistema. Faz a codificação, decodificação e compressão do 

som e imagem; 

● Transmissão e recepção: modulação, demodulação e 

multiplexação. Os sistemas de videoconferência requerem 



 

 

134 
Revista SL Educacional, São Paulo, v. 32, n. 9, p. 1-210, set. 2021  

Francisco Boico 

conexão digital bidirecional de alta velocidade para o transporte 

do sinal. 

A sala de videoconferência permite maior flexibilidade na 

escolha de itens como isolamento acústico, iluminação, 

quantidade de assentos, sonorização e microfones. No CODEC 

é um por sala e a linha de transmissão depende do número de 

salas e da distância entre elas. A velocidade para o transporte 

do sinal também permite opções, pode variar de 384 Kbps, o que 

permite a exibir imagens a 30 quadros por segundo, equivalente 

à velocidade da TV comercial; a 256 Kbps, mais lenta e 

finalmente a 128 Kbps, onde imagens paradas ou em movimento 

lento são percebidas claramente, porém vídeos ou movimentos 

bruscos provocam o desaparecimento das imagens. A 

velocidade de 64Kbps como da internet não permite 

aproveitamento adequado do meio. Isso porque a qualidade da 

imagem é precária (LAASER, 1997). 

 

Quanto aos seminários virtuais, Laaser (1997) destaca que suas 

características especiais os distinguem de seminários 

presenciais, todavia são uma opção adicional que pode 

enriquecer o aprendizado, desde que seu conteúdo seja 

explorado coerentemente Vianney et al. (1997). 
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Segundo Casas (1997) estudantes e professores têm seus 

espaços de encontros formais e informais. Os espaços formais 

para a criação de grupos de estudo, e os informais para as 

comunicações não supervisionadas. E, professores e alunos 

deveriam ter plenas condições de acesso entre si como, por 

exemplo, as bibliotecas virtuais, sala de discussão, sala de 

reuniões etc., virtual ou não. A Realidade Virtual (RV): 

 

[...] é uma tecnologia emergente cujo objetivo 

é a geração da percepção da realidade em 

pessoas, usando dispositivos que estimulam 

mais de um órgão dos sentidos e um modelo 

de um ambiente real ou fictício. A RV permite 

aos usuários a interação intuitiva com o 

ambiente virtual e seus objetos como se 

fossem reais, por imersão na simulação 

tridimensional gerada por computador 

(CASAS, 1997, p.113). 

 

Virtual é uma palavra derivada do: 
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[...] latim medieval virtualis, derivado por sua 

vez de virtus, força, potência. O virtual tende 

a atualizar-se, sem ter passado, no entanto, 

à concretização efetiva ou formal. Em termos 

rigorosamente filosóficos, o virtual não se 

opõe ao real, mas ao atual: virtualidade e 

atualidade são apenas duas maneiras de ser 

diferentes (LÉVY, 2001, p.15). 

 

Lévy (2004, p.127), autor especialista em assuntos que abarcam 

o “virtual” ressalta que “[...] o conhecimento e o aprendizado 

estão associados ao cenário de valores e tecnologias de uma 

sociedade”. 

 

Concordando com Lévy (2004), Laaser et al. (1997) infere que 

não há uma única maneira de transmitir/construir conhecimento 

não seja adequada em todas as situações, pois todas as 

tecnologias e economias estão presentes nos dias de hoje. 

 

A maioria das teorias de aprendizado foi formulada antes do que 

Lévy (2004, p.127) chama de “Pólo Informático-Mediático”. As 

mesmas não consideram o nível de acesso a informações 

possível em 1998. 
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Acredita-se que as teorias da aprendizagem 

que consideram nas novas tecnologias ainda 

estão em construção, o que não descarta os 

modelos construídos e validados no cenário 

presencial, não só porque o contexto no qual 

elas foram formuladas ainda existe, como 

também pela possibilidade da aplicação de 

conceitos gerais ou fragmentos nos novos 

cenários (RODRIGUES, 1988, p.30). 

 

Ramos (1996) analisando as ferramentas para o aprendizado, 

conclui que a TI permite um novo e rico filão de investigação 

transdisciplinar. Nesse sentido, se observam diversas vertentes 

de pesquisa tecnológica buscando apoio nas áreas de ciências 

humanas (RODRIGUES, 1998, p.31). 
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A LITERATURA COMO LINGUAGEM 
ARTÍSTICA 

 
Rita Maria Araujo Rodrigues  

 

 

 
“Temos a Arte para não morrer da 

verdade.” 

 (Friedrich Nietzsche) 

 
 
 

RESUMO 

 

 

O Presente trabalho pretende abordar a literatura como 
uma linguagem artística no que se refere as produções das 
crianças, pois a literatura neste sentido se relaciona com a 
arte de contar histórias, por meio da literatura a qual é uma 
produção que envolve o fazer artístico, pois a literatura 
proporciona o saber produzido historicamente por meio das 
escrituras como também literatura infantil a qual possibilita 
que a criança aprenda de forma prazerosa sobre a arte, 
sociologia, filosofia entre tantas outras disciplinas a arte 
esta articula por ser uma das disciplinas que permeiam 
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todo o currículo de forma a contemplar vários contexto, a 
arte está na produção das crianças está no desenho das 
letras e números. A Literatura possibilita que a criança 
aprenda ampliando seu conhecimento de mundo e 
aquisição da linguagem, amplia o cognitivo desenvolve a 
aprendizagem. O trabalho pretende valorizar a Literatura 
como forma de aprendizagem e aquisição do 
conhecimento. A arte na literatura têm relação ao 
conhecimento das histórias escritas tanto para divertir 
como para a preparação de um aluno leitor, pois a literatura 
está imbricada com a arte de modo que ao ler um livro a 
criança mergulha em um mundo de fantasias a qual lhe 
permite sentir, prazer em aprender, desenvolve a 
sensibilidade e as emoções além de proporcionar o prazer 
em aprender.  
Palavras-chave: Literatura, processo criativo, 
aprendizagem. 

 
 

 
ABSTRACT 

 

 

The present work intends to approach literature as an 
artistic language with regard to children's productions, 
because literature in this sense relates to the art of 
storytelling, through literature which is a production that 
involves artistic making, because The literature provides 
the knowledge produced historically through the scriptures 
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as well as children's literature which enables the child to 
learn pleasantly about art, sociology, philosophy among so 
many other disciplines art articulates as one of the 
disciplines that permeate the entire curriculum In order to 
contemplate various context, art is in children's production 
is in the design of letters and numbers. Literature enables 
the child to learn by expanding his / her world knowledge 
and language acquisition, broadening the cognitive 
develops learning. The work intends to value Literature as 
a way of learning and acquiring knowledge. Art in literature 
isrelated to the knowledge of written stories both for fun and 
for the preparation of a student reader, because literature 
is imbricated with art so that when reading a book the child 
delves into a world of fantasieswhich allows Feel, pleasure 
in learning, develops sensitivity and emotions as well as 
providing pleasure in learning. 
Keywords: Literature, creative process, learning. 
 
Word Key: Literature, creative process, learning. 
 

 
 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

            Sabe-se que a leitura é fundamental para a 

aquisição do conhecimento e é nas crianças que esse 
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processo de leitura tem que ser enraizado. A leitura, de 

acordo com Soares (1991, p. 19), traz benefícios à 

sociedade e ao indivíduo: é forma de lazer e de prazer, de 

aquisição de conhecimentos e de enriquecimento cultural. 

Além disso, o indivíduo amplia suas condições de convívio 

social e de interação. Pois o que se percebe é que a leitura 

tira a cegueira da ignorância e a modifica em verdade e 

conhecimento, e se desde cedo nas crianças à convivência 

com os livros for assídua, será um presente para a 

construção do seu futuro.  

 

            A atividade de leitura é fundamental desde a 

educação infantil. Quando utilizada de modo adequado, 

torna-se instrumento de suma importância na construção 

do conhecimento do educando, fazendo com que o mesmo 

desperte para o mundo da leitura como algo significativo e 

prazeroso. 

 

           Segundo Bakhtin (1992) “A literatura infantil passou 

a ser um instrumento motivador e desafiador, capaz de 

transformar o indivíduo em um sujeito ativo, responsável 

pela sua aprendizagem”. O indivíduo passou a “saber” e 
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“compreender” através da leitura o seu contexto e modificá-

lo de acordo com a sua necessidade, sendo assim o ato de 

ler devem estar presentes diariamente na vida das 

crianças, desde bebês a literatura infantil exerce influência 

na vida e no desenvolvimento da criança. 

           As crianças pequenas devem ouvir histórias e 

manusear materiais escritos nos espaços escolares e fora 

dele. A escola, por sua vez, deve garantir esses momentos 

de contato com os portadores textuais de modo 

sistematizado e intencional. 

           Os planos de aula devem ter em sua proposta de 

trabalho, atividades de leitura com os mais variados 

recursos, tendo com meta de trabalho a mudança de 

comportamento dos alunos, nos aspectos social, físico e 

intelectual. A sistematização e a intencionalidade das aulas 

com materiais de leitura são muito importantes no trabalho 

do profissional que trabalha com crianças em idade 

escolar. O presente trabalho está dividido em quatro 

capítulos. No primeiro capítulo optou-se por pesquisar e 
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mostrar como a literatura infantil vem se processando ao 

longo da história e sua relevância no contexto infantil. 

           No segundo capítulo será disseminada a 

importância da leitura desde a educação infantil, ouvir 

histórias que possibilitam à criança significados, 

transformando a leitura em arte e prazer.  

           O terceiro capítulo abordará a mediação do 

professor e as contribuições pedagógicas no cotidiano 

escolar, na inserção das crianças no processo de ensino-

aprendizagem, enfatizando a literatura infantil e a prática 

da leitura de forma significativa e facilitadora para o 

desenvolvimento da linguagem oral e escrita. 

           O quarto capítulo aponta a importância da prática da 

literatura infantil na escola, como ferramenta de auxílio no 

processo da descoberta da leitura e da escrita. Destacam-

se também os tipos de atividades pedagógicas que 

potencializam o domínio da leitura e possibilitam o 

desenvolvimento pleno da criança. 
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           Por meio da revisão bibliográfica, aborda também 

que, ler, imaginar, questionar, refletir, traz ao aluno a 

habilidade de problematizar, compreender e resolver. 

 

 

CAPITULO I 

BREVE HISTÒRICO E CONTEXTO DA 

LITERATURA INFANTIL 

A literatura infantil surgiu somente no século 17, com 

a descoberta da imprensa. As histórias infantis e os contos 

populares, no entanto, existem desde que o ser humano 

adquiriu a fala. Há notícias de histórias antigas na África, 

na China, na Índia, no Japão e no Oriente Médio. O 

primeiro registro de contos tradicionais foi feito em 1697, 

pelo escritor francês Charles Perrault (1628-1703), em 

contos da Mamãe Gansa. 

           Os alemães Jacob (1785-1859) e Wilhelm (1786-

1859) Grimm registraram histórias tiradas da tradição oral, 
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no livro Contos de Grimm. O escritor dinamarquês Hans 

Andersen (1805-1875) também fez trabalho semelhante, 

quando publicou Contos com histórias folclóricas. 

           No Brasil e em Portugal os contos de fadas como 

são conhecidos hoje surgiram no final do século XIX sob o 

nome de Contos da Carochinha. Somando 

aproximadamente 61 contos populares, passaram a ser 

denominados contos de fadas somente no final do século 

XX. Como destaque brasileiro na produção de contos de 

fadas, podemos citar as sofisticadas histórias de Monteiro 

Lobato nas quais bonecas falam e sabugos de milho se 

transformam em geniais cientistas. Monteiro Lobato tem 26 

títulos publicados ao universo infantil. Também influenciou 

autores contemporâneos como Ziraldo, Ana Maria 

Machado e Ruth Rocha, que serão apontados a seguir. 

A história da literatura infantil tem 

relativamente poucos capítulos. Começa a 

delinear-se no início do século XVIII, quando 

a criança pelo que deveria passar a ser 

considerado um ser diferente do adulto, com 

necessidades e características próprias, pelo 

que deveria distanciar-se da vida dos mais 
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velhos e receber uma educação especial, 

que a preparasse para a vida adulta. 

(CUNHA, 1999, p.22) 

  Partindo desta informação, de não haver uma 

atenção voltada à criança, também não foi pensado numa 

literatura voltada para suas especificidades e 

particularidades, ou seja, as crianças compartilhavam da 

mesma literatura que os adultos.  

           De acordo com Áries (1981, p.128), “as crianças 

eram desenhadas como adultos em escala menor, com 

músculos e feições de adulto”. Pois as crianças 

participavam das atividades dos adultos sem nenhuma 

diferenciação, estavam presente em tudo que era relevante 

apenas ao adulto, não recebiam uma atenção particular e 

havia alta taxa de mortalidade infantil, pela falta de cuidado 

especial. Na transição dos séculos XVII e XVIII no contexto 

de um mundo moderno, também houve mudanças deste 

quadro, com a ascensão da família burguesa e uma 

reorganização no modelo de família, onde a criança passa 

a ser reconhecida e valorizada, gerando modificações 
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familiares e o pensamento sobre criança, como nos afirma 

o autor: 

 Começa ser considerado um ser diferente do adulto, 

com necessidades e características próprias, pelo que 

deveria diferenciar-se da vida dos mais velhos, receber 

educação especial que preparasse para a vida adulta 

(CUNHA, 1999 p.22). 

   É neste contexto que a literatura infantil surge por 

volta do século XVIII com o reconhecimento da infância e 

a necessidade de uma literatura diferenciada que 

beneficiasse as crianças no âmbito escolar. 

 Como se percebe, através dos referenciais teóricos 

citados, com o desabrochar do sentimento de infância, a 

literatura que antes era pensada e escrita para o adulto, 

surge novas preocupações e formas de se apropriar de que 

respeitassem as particularidades da criança. Esta 

transformação foi pensada pela escola, que juntamente 

com este processo de mudança passa a se preocupar com 

o educar das crianças, desencadeando um processo de 
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reforma educacional. A escola constitui uma das 

responsáveis pelo nascimento da literatura infantil. 

 Conforme Zilberman (2003), a Literatura Infantil que 

foi reformulada juntamente com a escola, são convocadas 

para cumprir essa missão. E assim, afirmam que as 

primeiras produções infantis foram no final do século XVII 

e durante o século XVIII, através de grande preocupação 

da escola em fornecer às crianças essa nova literatura 

tendo ligação entre instituição e gênero literário, 

considerando isto, os primeiros textos foram escritos por 

pedagogos e professores clássicos.  

   Nos apontamentos de Coelho (1991) afirma sobre a 

necessidade de valorizar a literatura infantil, como abertura 

de uma melhor formação voltada para a criança em novos 

conceitos de vida, observe esta dentro desse processo 

inovador, à criança é descoberta como um ser que 

precisava de cuidados específicos para a sua formação 

humanística, cívica, espiritual, ética e intelectual. E os 

novos conceitos de Vida, Educação e Cultura abrem 
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caminhos para os novos e ainda tateantes procedimentos 

na área pedagógica e na literária.  

   Antes disso, a criança, acompanhando a vida social 

do adulto, participava também de sua literatura. Existiam 

no século XVIII, duas realidades. A criança da nobreza, 

orientada por preceptores, lia geralmente os grandes 

clássicos, enquanto a criança das classes desprivilegiadas 

lia ou ouvia as histórias de cavalaria, de aventuras. 

  Devido à concepção de infância que estava se 

constituindo, fez-se necessários novos mecanismos para 

“equipar” e “preparar” a criança para enfrentar mais tarde o 

meio social. A escola tornou-se, então, uma instituição 

legalmente aberta, não só para a burguesia, mas para 

todos os segmentos da sociedade e a literatura infantil vem 

então validar esse processo de escolarização; isto porque, 

como a escola “trabalha sobre a língua escrita, ela depende 

da capacidade de leitura das crianças, ou seja, supõe 

terem esta passada pelo crivo da escola” (LAJOLO e 

ZILBERMAN, 2007 p.18). 
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   Os primeiros textos infantis resultaram de 

adaptações ou da minimização de textos escritos para os 

adultos, como a criança era vista como um adulto em 

miniatura. No decorrer do surgimento da literatura infantil, 

as produções e os materiais foram se adequando as 

crianças. Desta forma, então, observam-se duas 

tendências e modificações de obras já existentes.  

    Assim, a literatura apresentava o aspecto didático-

pedagógico de grande importância que se baseava numa 

linha moralista, paternalista, centrada numa representação 

de poder.  Nos apontamentos de Coelho (1991) afirma 

sobre a necessidade de valorizar a literatura infantil, como 

abertura de uma melhor formação voltada para a criança 

em novos conceitos de vida, observe está dentro desse 

processo inovador, à criança é descoberta como um ser 

que precisava de cuidados específicos para a sua 

formação humanística, cívica, espiritual, ética e intelectual. 

E os novos conceitos de Vida, Educação e Cultura abrem 

caminhos para os novos e ainda tateantes procedimentos 

na área pedagógica e na literária.  Antes disso, a criança, 

acompanhando a vida social do adulto, participava também 
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de sua literatura. Existiam no século XVIII, duas realidades. 

A criança da nobreza, orientada por preceptores, lia 

geralmente os grandes clássicos, enquanto a criança das 

classes desprivilegiadas lia ou ouvia as histórias de 

cavalaria, de aventuras. 

  Devido à concepção de infância que estava se 

constituindo, fez-se necessários novos mecanismos para 

“equipar” e “preparar” a criança para enfrentar mais tarde o 

meio social. A escola tornou-se, então, uma instituição 

legalmente aberta, não só para a burguesia, mas para 

todos os segmentos da sociedade e a literatura infantil vem 

então validar esse processo de escolarização; isto porque, 

como a escola “trabalha sobre a língua escrita, ela depende 

da capacidade de leitura das crianças, ou seja, supõe 

terem esta passada pelo crivo da escola” (LAJOLO e 

ZILBERMAN, 2007 p.18). 

     Os primeiros textos infantis resultaram de 

adaptações ou da minimização de textos escritos para os 

adultos, como a criança era vista como um adulto em 

miniatura. No decorrer do surgimento da literatura infantil, 
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as produções e os materiais foram se adequando as 

crianças. Desta forma, então, observam-se duas 

tendências e modificações de obras já existentes.  

 

CAPÌTULO II 

A LITERATURA INFANTIL E A LEITURA 

            O processo de compreensão de um texto lido 

requer habilidades que fazem com que o leitor tenha 

acesso constante à memória, recuperando informações 

previamente armazenadas e consequentemente a 

reorganização da informação, mediante a realização de 

inferências. Deve, então, ler nas linhas e nas entrelinhas. 

            Assim, o trabalho de leitura oferecido nas escolas 

deve conter estratégias de leitura como antecipação, 

inferência e verificação do que está sendo lido. Sem leitura 

não há aprendizado nos espaços escolares. Por mais que 

a leitura seja uma vontade própria do indivíduo querer ou 

não aprender, se não souber ler nem escrever, passa a ter 
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dificuldades para conquistar seu espaço na sociedade.  

Portanto, há necessidade do ser humano aprender. 

            Segundo Zilberman (1998, p.73), a democratização 

da leitura no Brasil tem passado pela aquisição pública de 

livros para as escolas públicas, esses livros são, muitas 

vezes, de gênero didático. Para a autora a leitura, no 

entanto, não deve ser pensada somente como 

procedimento cognitivo ou afetivo, mas sim como ação 

cultural historicamente constituída, o que importa é a 

representação da realidade presente no texto lido. 

            Assim a leitura se torna um ato político, e quanto 

mais consciência o sujeito tiver, mais independente será 

sua leitura. Em toda história deve-se reconhecer o “valor” 

que cabe á ela, articulando cada momento que foi lido. 

            Segundo Abramovich (1997) quando as crianças 

ouvem histórias, passam a visualizar de forma mais clara, 

sentimentos que têm em relação ao mundo. As histórias 

trabalham problemas existenciais típicos da infância, como 

medos, sentimentos, curiosidade, dor, perda, além de 

ensinarem infinitos assuntos. 
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 É através de uma história que se pode descobrir 

outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de 

ser, outras regras, outra ética, outra ótica. É ficar sabendo 

história, Arte, filosofia, direito, política, sociologia, 

antropologia, sem precisar saber o nome disso tudo e muito 

menos achar que tem cara de aula (ABRAMOVICH, 1997, 

p.17). 

  Neste sentido, o quanto antes a criança tiver 

contato com os livros e perceber o prazer que a leitura 

produz, maior será a probabilidade de tornar-se um adulto 

leitor. Da mesma forma, através da leitura a criança adquire 

uma postura crítico reflexiva, extremamente relevante à 

sua formação cognitiva. Quando a criança ouve ou lê uma 

história e é capaz de comentar, indagar, duvidar ou discutir 

sobre ela, realiza uma interação verbal. 

           De acordo com as noções de linguagem de Bakhtin 

(1992), o confronto de ideias, de pensamentos em relação 

aos textos, tem sempre um caráter coletivo e social. O 

conhecimento é adquirido na interlocução. Assim, a 

linguagem, é constitutiva, isto é, o sujeito constrói o seu 
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pensamento a partir do pensamento do outro; portanto, 

uma linguagem dialógica. Este pensamento evidenciado 

pela linguagem dialógica, por vezes pode ser inculcado no 

leitor desde a infância, onde o pensamento do outro está 

nas ideias apresentadas pelo livro que a criança tiver 

acesso. Tanto o conhecimento quanto a construção de 

ideias surgem ao acontecer este confronto entre o que se 

lê e o que se vê, ou ainda, o que se lê e o que se 

compreende acerca de questões vivenciadas. 

           A vida é dialógica por natureza. Viver 
significa participar de um diálogo: interrogar, 
escutar, responder, concordar, etc. Neste 
diálogo, o homem participa todo e com toda 
a sua vida: com os olhos, os lábios, as mãos, 
a alma, o espírito, com o corpo todo, com as 
suas ações. Ele se põe todo na palavra e esta 

palavra entra no tecido dialógico da existência 
humana, no simpósio universal. (BAKHTIN, 
1992, p.112). 

           Para Coelho (2001, p.17), “é partindo dessa visão 

da interação social e do diálogo, que se pretende 

compreender a relevância da literatura infantil, é um 

fenômeno de linguagem resultante de uma experiência 

existencial, social e cultural”. 
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2.1 A Criança e a Leitura 

           Dentre os muitos eventos de letramento, os atos de 

narrar e ler histórias se constituem práticas prazerosas e 

significativas para as crianças. Em casa, as famílias podem 

oferecer momentos de contato com livros e ler para a s 

crianças, de modo a possibilitar o prazer pela leitura, numa 

relação afetiva com a modalidade de linguagem 

apresentada (MAIA, 2007, p.95). 

           Para enriquecer a prática de leitura para as crianças 

deve-se lançar mão de inúmeros recursos como dedoches, 

fantoches, flanelógrafos, álbuns seriados, teatro de 

sombra, aventais de história, transparências, painéis, etc. 

Após a leitura feita para as crianças é importante que se 

resgate o que ela ouviu e entendeu, para enriquecer o 

processo de letramento.  

           Rego (1990, p.54) reforça a importância de 

incentivar as crianças a falarem sobre o texto ou livro lido:  

  “É importante que surjam perguntas e comentários por 

parte das crianças para que a história não se transforme 
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num ritual didático alheio aos verdadeiros interesses dela”. 

(Rego, p.54, 1990). 

           Para a leitura oferecida aos bebês, é importante 

considerar as competências naturais que carregam com 

eles desde o nascimento, dentre elas, a faculdade da 

linguagem. O bebê reage á voz humana com uma 

sensibilidade surpreendente. Esse fator torna-se um 

facilitador no trabalho com leitura nos berçários das 

instituições de ensino.           

           Os Parâmetros Curriculares Nacionais (2001, p.54) 

destacam que um leitor competente é alguém que por 

iniciativa própria, é capaz de selecionar, dentre os trechos 

que circulam socialmente, aqueles que podem atender a 

uma necessidade sua. Que consegue utilizar estratégias 

de leitura adequada para abordá-las de forma a atender a 

essa necessidade. 

           O trabalho de leitura para crianças na educação 

infantil, enquanto proposta de formar o leitor autônomo e 

participativo na sociedade deve partir de uma prática 

pedagógica intencional e contextualizada. A leitura de 
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diferentes gêneros e tipos de textos favorece a 

aprendizagem das várias comunicações que a escrita se 

destina. 

           Considerando que a escrita tem a função social de 

comunicar algo, essa comunicação deve ser exercitada 

num patamar onde o emissor afete o receptor e vice-versa, 

num movimento dialógico intenso de interação social. 

           A Alfabetização deve conter em si a sistematização 

de um trabalho que alfabetize letrando, e não só o ensino 

da decodificação de códigos linguísticos, de modo 

funcional. Deve aprender a ler e escrever conhecendo as 

normas convencionais da linguagem escrita e sua função 

social, utilizando elementos da gramática normativa e da 

língua materna, além de fazer a leitura das entrelinhas, do 

que é subjetivo, compreendendo as intenções daquilo que 

está posto. Deve então, ser um sujeito mais do que 

alfabetizado, deve ser um indivíduo letrado. 

           O trabalho de leitura com as crianças da educação 

infantil deve ter como proposta de trabalho, oportunizar e 
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ampliar a visão de mundo deste vasto universo escrito que 

é o mundo. 

            A literatura infantil vai além de alfabetizar ou letrar, 

traz em si a resolução de conflitos, a identificação com 

aspectos do nosso mundo interior, aceitando, resolvendo, 

compreendendo. O livro tem aqui a função de mediar 

situações de introspecção. A identificação com o 

personagem, com a situação apresentada na história, 

provoca o leitor para seu próprio eu e, nessa identificação, 

devem ouvir a mesma história quantas vezes forem 

necessárias. 

 

 

CAPÌTULO III 

O LETRAMENTO E A FUNÇÂO SOCIAL DA 

ESCRITA 

 A definição da palavra letramento é a necessidade 

do contato da criança com materiais impressos para 
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aquisição da linguagem escrita representada por símbolos 

comumente encontrados no meio social. Veremos 

também, como a apropriação das habilidades 

desenvolvidas nessa situação incide e altera as ações do 

indivíduo no seu modo de agir e pensar ocorrendo uma 

constante relação dialética, principalmente na influência 

que ela exerce na criança que ainda não se alfabetizou. 

           Segundo Soares (1999), a apropriação da 

linguagem transforma o indivíduo, desde o aprimoramento 

do vocabulário oral e escrito até as interações sociais e o 

uso formal desses elementos evidenciados nos 

relacionamentos mundanos, onde consiste a troca de 

conhecimentos e participação política. 

            A palavra letramento surgiu para atender a 

necessidade de se nomear esse complexo de ações que 

envolvem a escrita, a leitura e as práticas sociais que 

outras palavras não conseguem classificar, pois 

apresentam significações fragmentadas como no caso do 

alfabetismo, que significa “estado ou qualidade de 

alfabetizado”, o que não lhe confere a condição de praticar 
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o uso da leitura e da escrita em caráter social e político. Em 

contrapartida, socialmente, amplia-se o significado da 

condição do analfabeto coibindo seus direitos como 

cidadãos e marginalizando-os. Letramento é o estado ou 

condição que assume aquele que aprende a ler e escrever. 

Implícita nesse conceito está a ideia de que a escrita traz 

consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, 

cognitivas, linguísticas, quer para o grupo social em que 

seja introduzida, quer para o individual, o aprender a ler e 

a escrever, alfabetizar-se, deixar de ser analfabeto, tornar-

se alfabetizado, adquirir a tecnologia do ler e escrever e 

envolver-se nas práticas sociais de leitura e de escrita, tem 

consequências sobre o indivíduo e altera seu estado ou 

condição em aspectos sociais, psíquicos, culturas, 

políticos, cognitivos, linguísticos e até mesmo econômicos 

(SOARES, 1999, p. 17-18)  

           Um indivíduo analfabeto pode ser de certa forma, 

letrado se fizer uso dos meios da leitura e da escrita 

auxiliado por outras, como ouvir a leitura de jornais, 

correspondências, avisos, e outras formas de uso da leitura 

ou da escrita. O mesmo 
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pode ocorrer com a criança que ainda não se alfabetizou, 

mas que está inserida em ambientes que contenham 

materiais diversos para uso da escrita e leitura e pessoas 

que auxiliem nessa interação.  

           Soares (1999) explica também que para ocorrerem 

condições favoráveis para o despertar do letramento, é 

necessário ampliar o campo de conhecimento da leitura e 

da escrita fazendo com que os indivíduos a pratiquem e a 

relacionem com o cotidiano. 

           O Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil, Brasil (1988), reforça a importância do letramento 

quando afirma que para aprender a ler e escrever, a 

criança precisa construir um conhecimento de natureza 

natural: precisa compreender não só o que a escrita 

representa, mas também de que forma ela representa a 

linguagem. Isso significa que a alfabetização não é o 

desenvolvimento de capacidades relacionadas à 

percepção, memorização e treino de um conjunto de 

habilidades sensório-motoras. É antes um processo no 

qual as crianças precisam resolver problemas de natureza 

lógica, até chegarem a compreender de que forma a escrita 
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alfabética em português representa a linguagem e assim 

poderem escrever e ler por si mesmas.  

           Segundo Bamberger (1995), a motivação e o 

interesse pela leitura e a escrita diferem, não só de acordo 

com a idade, mas para cada tipo de leitor.  

           Estes contatos poderão representar várias 

estratégias para que a criança desenvolva as suas 

habilidades linguísticas necessárias e, mais tarde poderá 

torná-las mais preparadas para desenvolver o hábito da 

leitura, antes mesmo de frequentar a sala de aula.  

           A alfabetização, conforme Solé (1998) representa 

um processo pelo qual as pessoas aprendem a ler e 

escrever e que resultam em procedimentos que vão muito 

além das técnicas de translação da linguagem oral para a 

linguagem escrita. Esse domínio da leitura e da escrita, 

segundo a autora, pressupõe o aumento do domínio da 

linguagem oral, da consciência metalinguística, ou seja, da 

capacidade de manipular e refletir intencionalmente sobre 

a linguagem. A alfabetização é um processo que não 

envolve apenas o procedimento de leitura e escrita, mas 
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que repercute favoravelmente na linguagem entendida em 

sua globalidade (escutar, falar, ler, escrever). 

  Na época em que aprendem ler e escrever, 
as crianças costumam se mostrar 
competentes no uso comunicativo da 
linguagem, competência que as leve 
inclusive a utilizar estruturas linguísticas e 
complexas. Esta habilidade é fundamental 
para a aprendizagem da leitura e da escrita. 
Quando se trata de aprender o código a 
criança não precisa apenas usar bem a 
linguagem. Também necessita manipulá-lo e 
refletir sobre ele, que é o que lhe permite 
pensar em uma palavra, em um som, isolá-
los e diferenciá-los além de outras coisas. A 
criança precisa desenvolver certa 
consciência metalinguística para 
compreender os segredos do código (SOLÉ, 
1998, p. 52). 

           Aprender a decodificar pressupõe aprender as 

correspondências que existem entre os sons da linguagem 

e os signos ou os conjuntos de signos gráficos, as letras e 

os conjuntos de letras que os representam. O primeiro 

aspecto a tratar, deve ser o das dificuldades implícitas no 

fato de isolar e identificar os sons da linguagem. Embora 

os sons sejam as unidades básicas da linguagem, isolá-los 

e identificá-los é particularmente difícil, porque não existem 

como tais na emissão falada. 
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O ensino inicial da leitura deve garantir a 
interação significativa e funcional da criança 
com a língua escrita, como meio de construir 
os conhecimentos necessários para abordar 
as diferentes etapas da sua aprendizagem. 
Isso implica que o texto escrito esteja 
presente de forma relevante na sala de aula, 
nos livros, nos cartazes que anunciam 
determinadas atividades. Que os adultos 
encarregados da educação das crianças 
usem a língua escrita sempre que necessário 
diante das mesmas (escrever um bilhete 
para os pais, transmitir uma mensagem para 
outra classe). Este uso significativo da leitura 
na escola também é motivador e contribui 
para incitar a criança a aprender a ler e 
escrever (SOLÉ, 1998, p.62). 

           Quando na escola a criança se depara com a 

linguagem escrita, em muitos casos se encontra diante de 

algo desconhecido, sobre o que já aprendeu várias coisas. 

Daí entender o que o escrito transmite uma mensagem, 

uma informação e que a leitura capacita para ter acesso a 

essa linguagem. Na aquisição deste conhecimento, as 

experiências de leitura da criança no seio da família 

desempenham uma função importantíssima como sugere 

Wells (apud SOLÉ, 1998). No ambiente em que se 

promova o uso dos livros, a disposição dos pais a adquiri-

los e lerem para seus filhos relatos e histórias, 

desencadeará uma conversa posterior a respeito deles 
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influenciará, de maneira decisiva, no desenvolvimento e 

interesse posterior, o hábito da leitura. A importância de a 

criança estar inserida no mundo letrado facilita o processo 

de ensino da língua escrita, pois, de certa forma, ela acaba 

se envolvendo nas práticas sociais da escrita. 

           Esses recursos contribuem para despertar o 

interesse pela leitura desde a mais tenra idade. Ao ouvir 

histórias, a criança viaja para o mundo da imaginação. 

Quando o adulto faz o uso de material impresso, demonstra 

que exige que uma meditação. Suas palavras soam de 

maneira diferente do que estivesse simplesmente 

contando histórias já gravadas em sua memória. É nesse 

momento que a criança percebe a presença do livro e da 

presença dos símbolos. 

           Na próxima seção será abordada a influência da 

literatura infantil para o entendimento da narrativa, da 

linguagem falada e o significado de novas palavras que 

poderão contribuir para a aprendizagem da escrita. 

 

3.1 Literatura Infantil e a formação do leitor 
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Essa seção versa sobre a importância da literatura infantil 

na formação do leitor e o desencadear da imaginação por 

meio da criação de fantasias, ao mesmo tempo em que 

possibilita as relações entre o mundo real e o fictício.  

           A história da literatura infantil, em Cavalcanti (2002), 

começa a esboçar-se no início do século XVIII, quando a 

criança passa a ser vista como um ser diferente do adulto, 

com necessidades e características próprias, pelo que 

deveria afastar-se da vida dos mais velhos e receber uma 

educação especial, que a preparasse para a vida adulta. 

Ao acompanhar o adulto em sua vida pessoal, a criança 

participava também de sua literatura. 

           A literatura infantil possibilita às crianças utilizarem 

sua imaginação, podendo criar fantasias, as quais fazem 

relações do seu cotidiano para o mundo dos sonhos.  

A literatura pode ser para a criança o espaço fantástico 

para a expansão do seu ser; exercício pleno da sua 

capacidade simbólica visto trabalhar diretamente com 

elementos do imaginário, do maravilhoso e do poético 

(CAVALCANTI, 2002, p. 39). 
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           Conforme a criança cresce, seu universo de códigos 

vai se tornando mais complicado, confuso, até atingir a 

maturidade de articulação das palavras, o que faz parte de 

uma organização biológica e psíquica complexa. E mesmo 

conseguindo extrair o significado dos códigos, é importante 

que seja estimulada na sua produção de símbolo, para que 

possa comunicar e entender o mundo de modo mais 

humano. Visto que o mundo, historicamente construído 

pelo homem, existe pela possibilidade humana de fabular, 

fantasiar, ou seja, narrar. Pois, a narrativa existe em tudo, 

por toda a parte e na modernidade reina o desejo pela 

narrativa. 

É correto dizer que os contos maravilhosos e tradicionais 

são os precursores da nossa Literatura e que constituem 

verdadeiras fontes de imersão no mundo mágico, 

fantástico e maravilhoso revelado, somente, por meio de 

uma intensa capacidade simbólica, metafórica e humana 

de se viver e transformar os fatos e sentimentos pelo viés 

do artístico (CAVALCANTI, 2002, p.29). 

           A criança inserida desde cedo no mundo da leitura 

se torna alguém capaz de ampliar sua visão de outro, que 
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pode penetrar no universo do simbólico e construir para si 

uma realidade mais significativa. 

           A literatura infantil se faz pela palavra e além dela, 

pois somos capazes de nos reconduzir para a realidade 

esquecida, talvez nunca recordada na memória do 

presente. 

           Toda obra literária para crianças pode ser lida (e 

reconhecida como obra de arte, embora eventualmente 

não agrade como ocorre em qualquer obra) pelo adulto: ela 

é também para as crianças. A literatura para adultos, ao 

contrário, só serve para eles. Por isso é menos abrangente 

do que a literatura infantil. 

Dotado da capacidade de fabular, o homem teve a 

possibilidade de sair da condição de ser primitivo para se 

tornar narrador, agente da sua própria história, sonhada, 

fabulada e narrada. Assim, imerso no mundo simbólico 

preenchido pelas imagens universais foi traçando o seu 

caminho e se fortalecendo como sujeito da linguagem de 

si, portanto um criador de cultura. Assim, é correto pensar 

que entramos na linguagem porque somos capazes de 
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simbolização e isso vai nos transportar na dimensão do 

outro, e da cultura (CAVALCANTI, 2002, p.20).  

           A literatura infantil possibilita por meio dos contos 

desenvolverem um sentimento é capaz de causar 

satisfação no indivíduo e desenvolver seus recursos 

interiores, de modo que as emoções, a imaginação e o 

intelecto se enriqueçam mutuamente. 

           Segundo Amarilha (1997), os personagens mostram 

e oferecem à criança uma fonte inesgotável de prazer por 

possibilitar a satisfação no seu “eu” interior, um “eu” que 

somente a literatura pode transportar para um novo 

conhecer, interiorizando o conhecimento, transformando o 

sujeito. “É conveniente lembrar que dominar o processo de 

antecipação corresponde a desenvolver a expectativa 

adequada sobre as convenções da linguagem e esta é uma 

habilidade necessária ao leitor.” (AMARILHA, 1997, p.21). 

           A narrativa permite que o receptor antecipe o final 

da história, desenvolvendo a sua criatividade e inteligência, 

que são recursos utilizados no momento da imaginação, 

para antecipar o final da história.  
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           Além de permitir que o receptor se projete na própria 

história contada, a narrativa proporciona ao receptor uma 

aprendizagem significativa, pois exige, entre outros fatores, 

o esforço mental, ou seja, é um “caminho” entre a oralidade 

e a escrita. Sendo assim, é necessário que o professor 

domine a narrativa, bem como sua importância para o 

desenvolvimento do domínio da linguagem da criança.  

           Amarilha (1997), afirma que os professores utilizam 

a narrativa como forma de manter os alunos em silêncio 

não entendendo, dessa forma, que a narrativa assume um 

papel fundamental no desenvolvimento infantil, pois 

corresponde aos anseios e interesses da criança, além de 

ajudar as estruturas do pensamento a se desenvolver.  

           Para que a história prenda a atenção de uma 

criança, deve ser capaz de entretê-la, aguçar a sua 

curiosidade e enriquecer a sua vida. Isto é possível por 

meio da estimulação de sua imaginação. Uma história 

infantil deve propiciar habilidades capazes de fazer com 

que a criança consiga se relacionar com todos os aspectos 

de sua personalidade. 
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           Segundo Zilberman (1998), a leitura é um processo 

de contínuo aprendizado. Vivemos em uma época em que 

valorizamos muito o conhecimento técnico em detrimento 

ao raciocínio. 

            A leitura ajuda na formação de seres pensantes, 

pois o indivíduo que possui o hábito da leitura busca 

respostas para suas dúvidas e atualiza-se sempre que 

necessário, desenvolve, dessa forma, a reflexão e o 

espírito crítico. 

            Quando a leitura é introduzida de maneira 

significativa na escola, ela tem por objetivo levar a criança 

a experimentar novas vivências e sensações que, 

ludicamente incorporarão em seu desenvolvimento mental 

e existencial. O hábito de ler aliado ao prazer desperta na 

criança a aprendizagem de forma natural e espontânea. 

  As pesquisas, no âmbito da psicanálise 
ligada à pedagogia provaram que a 
linguagem das imagens era um dos 
mediadores mais eficazes para estabelecer 
relações de prazer, de descoberta e de 
conhecimento entre a criança e o mundo das 
formas seres e coisas que a rodeiam e que 
ela mal começa a explorar (COELHO, 2000, 
p.186). 
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           O leitor iniciante, entre 6 e 7 anos, é caracterizado 

por Coelho (2000) pela capacidade de reconhecer com 

facilidade o alfabeto e a formação das sílabas simples, 

complexas e prematuras no processo de socialização e de 

racionalização da realidade. Nessa fase, a criança 

necessita de um adulto que desempenhe a função de 

“agente estimulador”, tanto para que ela consiga entender 

o mundo contido no livro como também para que seja 

capaz de decodificar os sinais gráficos que a conduzirão ao 

mundo da escrita. 

           Uma das estratégias para despertar interesse nas 

crianças, segundo Amarilha (1997), é a prática da leitura, 

pois ouvir histórias ajuda a desenvolver as habilidades de 

um futuro leitor em fase de leitura silenciosa. Ao ouvir e 

posteriormente tornar-se capaz de ler a criança poderá 

dominar uma técnica de leitura diferente da utilizada ao 

falar. No processo de seleção de livros é importante 

atender a faixa etária, fazer uso da predominância da 

imagem sobre o texto, ter narrativa simples, contendo 

começo, meio e fim, personagens reais ou simbólicos. 
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           Os argumentos devem estimular: a imaginação, a 

inteligência, a afetividade, as emoções, o pensar, o querer, 

o ser; e possuir condutores que as fazem elaborar a fusão 

do mundo da fantasia e do real. 

 

 

CAPÍTULO IV 

A LITERATURA INFANTIL NA ESCOLA 

 

  Partindo do pressuposto que a Literatura é uma 

linguagem, cujas características de formalidade e 

descontextualização as distinguem da oral. Por outro lado, 

lendo, a criança pode assistir precocemente ao modelo de 

um especialista e pode participar de diversas formas da 

tarefa de leitura (olhando as gravuras, relacionando-as 

com o que se lê, formulando e respondendo perguntas, 

entre outros). Assim, constrói-se paulatinamente a ideia de 

que o escrito diz coisas e que pode ser divertido e 

agradável conhecê-las, isto é, saber ler. 
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           Para que a história prenda a atenção de uma 

criança, deve ser capaz de entretê-la, aguçar a sua 

curiosidade e enriquecer a sua vida. Isto é possível por 

meio da estimulação de sua imaginação. Uma história 

infantil deve propiciar habilidades capazes de fazer com 

que a criança consiga se relacionar com todos os aspectos 

de sua personalidade. 

           Segundo Zilberman (1998), a leitura é um processo 

de contínuo aprendizado. Vivemos em uma época em que 

valorizamos muito o conhecimento técnico em detrimento 

ao raciocínio. 

            A leitura ajuda na formação de seres pensantes, 

pois o indivíduo que possui o hábito da leitura busca 

respostas para suas dúvidas e atualiza-se sempre que 

necessário, desenvolve, dessa forma, a reflexão e o 

espírito crítico. 

            Quando a leitura é introduzida de maneira 
significativa na escola, ela tem por objetivo levar a criança 
a experimentar novas vivências e sensações que, 
ludicamente incorporarão em seu desenvolvimento mental 
e existencial. O hábito de ler aliado ao prazer desperta na 
criança a aprendizagem de forma natural e espontânea. 
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  As pesquisas, no âmbito da psicanálise 
ligada à pedagogia provaram que a 
linguagem das imagens era um dos 
mediadores mais eficazes para estabelecer 
relações de prazer, de descoberta e de 
conhecimento entre a criança e o mundo das 
formas seres e coisas que a rodeiam e que 
ela mal começa a explorar (COELHO, 2000, 
p.186). 

            A leitura assume um papel de suma importância e 

necessidade na vida da criança. Todos os gêneros 

literários trazem alguma forma de contribuição dentro do 

universo infantil, desde que possua significado para a 

criança.   

           O leitor iniciante, entre 6 e 7 anos, é caracterizado 

por Coelho (2000) pela capacidade de reconhecer com 

facilidade o alfabeto e a formação das sílabas simples, 

complexas e prematuras no processo de socialização e de 

racionalização da realidade. 

           Nessa fase, a criança necessita de um adulto que 

desempenhe a função de “agente estimulador”, tanto para 

que ela consiga entender o mundo contido no livro como 

também para que seja capaz de decodificar os sinais 

gráficos que a conduzirão ao mundo da escrita. 
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           Uma das estratégias para despertar interesse nas 

crianças, segundo Amarilha (1997), é a prática da leitura, 

pois ouvir histórias ajuda a desenvolver as habilidades de 

um futuro leitor em fase de leitura silenciosa. Ao ouvir e 

posteriormente tornar-se capaz de ler a criança poderá 

dominar uma técnica de leitura diferente da utilizada ao 

falar. 

           No processo de seleção de livros é importante 

atender a faixa etária, fazer uso da predominância da 

imagem sobre o texto, ter narrativa simples, contendo 

começo, meio e fim, personagens reais ou simbólicos. 

           Os argumentos devem estimular: a imaginação, a 

inteligência, a afetividade, as emoções, o pensar, o querer, 

o ser; e possuir condutores que as fazem elaborar a fusão 

do mundo da fantasia e do real. 

           Assim, no próximo capítulo será discutido sobre a 

importância da prática da literatura infantil na escola, como 

ferramenta de auxílio no processo da descoberta da 

escrita. Pois, a criança que têm contato diário com o texto 

impresso, consegue se apropriar da linguagem escrita. 
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Desse modo, ao ler a criança caminha para a autonomia 

da escrita e posteriormente para a produção e 

interpretação de um texto próprio. Partindo do pressuposto 

de que a literatura infantil seja um desencadeador no 

processo da aprendizagem da escrita, essa pesquisa 

possibilita entender como acontece esse processo dentro 

da sala de aula, sobretudo como se inicia a formação do 

leitor e a qual a importância da intervenção do professor 

nesse processo. 

           De acordo com Solé (1998), o ato de ler é um 

processo de interação que acontece entre o leitor e o texto, 

antes mesmo da criança entender a leitura. Dessa maneira, 

cabe ao professor intervir para estimular o aluno a 

desvendar a obscuridade existente no início de uma leitura. 

           A motivação está intimamente relacionada às 

relações afetivas que os alunos são capazes de 

estabelecer com a língua escrita, ainda que perceba a 

presença e a funcionalidade do aspecto escrito na sala de 

aula, a autora deixa claro que esta vinculação positiva se 

estabelece principalmente quando o aluno acredita que a 

sua participação está sendo valorizada. 



 

 

189 
Revista SL Educacional, São Paulo, v. 32, n. 9, p. 1-210, set. 2021  

Rita Maria Araujo Rodrigues 

           Zilberman (1998), afirma que pelo fato da obra de 

ficção e a instituição de ensino serem considerados 

responsáveis pela formação do indivíduo, o qual 

direcionam, é importante o uso do livro na sala de aula, 

fazendo-se necessário preservar as relações entre a 

literatura e a escola. 

           A escola tem a função de sintetizar o conteúdo das 

disciplinas com o conhecimento do aluno, ressaltando que 

nesse processo de síntese, podem ocorrer contravenções 

que dificultem atingir o objetivo cognitivo, podendo 

interromper ou atenuar os vínculos com a vida atual e isolar 

a criança da sociedade, introduzindo-a num meio sobre o 

qual não exerce nenhum poder.  

           Cabe ao professor propor, conforme instrui 

Zilberman (1998), outros rumos ao aluno, 

responsabilizando-se pela a escolha do texto, devendo 

considerar o valor da obra literária e a importância que dá 

ao procedimento da leitura. Esta seleção deve ser 

criteriosa e discriminatória, pois algumas obras literárias 

infantis se preocupam com o valor artístico e distancia-se 

do compromisso pedagógico. 
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  O revelador nesse significado e uso da 
narrativa é que, ignorando as 
intencionalidades do professor e sua 
improvisação, a leitura ou o relato de uma 
história é sempre bem-vindo para as 
crianças, em qualquer das séries do 1º a 5º. 
A totalidade dos professores reconhece que 
ao anúncio de uma história “as crianças se 
aquietam, concentram-se e ficam 
extremamente interessadas.” Percebe-se, 
portanto, que a história, lida ou contada, 
desempenha uma função catalizadora de 
interesse e prazer. Ora, se as crianças se 
mobilizam é porque o mundo organizado em 
narrativa corresponde a seus interesses e 
anseios e, por conseguinte, é significativo 
para eles. (AMARILHA, 1997, p.17-18). 

            É necessário verificar com atenção o bom e o mau 

do texto, pois é difícil fazer essa distinção pelo fato de não 

haver diferenciação entre a qualidade e qualquer outra 

modalidade de criação literária. O aspecto do livro atrai o 

leitor na medida em que o ponto de partida para a 

revelação de uma visão original da realidade faz parte da 

realidade em que ele convive diariamente e sente-se parte 

de alguma das circunstâncias apresentadas na obra e é 

desta representação no texto e no contexto do qual o leitor 

participa é que nasce a relação entre a obra e o leitor.  
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            A ficção proporciona à criança, por meio da 

linguagem simbólica uma visão de mundo que ela 

desconhece por sua limitada experiência existencial, ou 

seja, a falta de conhecimento de si mesmo e do ambiente 

em que você vive a família e da vida social. Por meio dos 

contos de fadas, fábulas e lendas folclóricas, da 

apropriação dos mitos, ou do relato de aventuras, o leitor 

reconhece o contorno dentro do qual está inserido e com 

qual compartilha sucessos e felicidades.  

  Como a literatura infantil é uma modalidade 
de expressão que não conhece limites 
definidos, torna-se bastante difícil 
estabelecer suas principais linhas de ação. 
Ela pode englobar histórias versistas ou 
fantásticas, miscigenar gente e animais 
antroporfizados, simbolizar ou simplificar 
situações humanas existenciais, misturando 
até todas estas possibilidades num único 
texto (ZILBERMAN, 1998, p. 70). 

           A leitura não apresenta simplesmente o 

conhecimento de uma história, mas propicia ao leitor uma 

convivência particular com o mundo criado por meio da sua 

imaginação e é esse processo de leitura que é capaz de 

ativar o cognitivo, pelo fato do leitor conseguir relacionar o 
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texto com a sua realidade. Essa relação depende da 

interpretação individual de cada um para ser recriada.  

           Portanto, Zilberman (1998) adverte que o professor 

que utiliza o livro em sala de aula não deve limitar as 

observações feitas na leitura e nem tê-las como corretas e 

também cabe a ele dar ênfase às variadas interpretações 

que surgirem em seu meio decorrido da compreensão dos 

sentidos das palavras, complementando a recepção por 

meio das relações que a criança faz entre a significação e 

a sua situação atual e histórica. 

           O professor tem a tarefa de estimular o aluno a 

verbalizar a leitura procedida, auxiliando-o a perceber os 

temas e seres humanos que afloram em meio à trama de 

ficção para favorecer a ele condições de decifrar e 

compreender o texto e não apenas ensiná-la a ler 

corretamente e deixá-la ao alcance da conscientização e 

expansão da alfabetização e o domínio dos códigos que 

permitem uma leitura mecânica.  

           Por meio desse processo, o professor pode 

beneficiar o aluno a tornar-se um leitor crítico, não o 
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privando de interagir com o meio social, pois assim será 

capaz de assumir uma postura questionadora.  

  Se o livro fornece condições para 

compreensão de seu mundo interior num 

primeiro momento, como propõe Bruno 

Betteheim; do real circundante, 

transcendendo o âmbito familiar, ele 

também transmite a seu destinatário um 

lastro a partir do qual se funda uma 

concepção autônoma e, portanto crítica 

da vida exterior (ZILBERMAN, 1998, 

p.25). 

           A literatura infantil deve realizar sua função 

formadora, não se prendendo a sua missão pedagógica, 

mas sim rompendo com a educação contraditória e 

tradicional, trazendo à tona a valorização da cultura e do 

conhecimento do mundo e do ser, aproveitado o momento 

da sala de aula na sua natureza ficcional, que aponta o 

conhecimento de mundo, e não enquanto súdita do 

conhecimento de boas maneiras. 
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           Em todas as sociedades letradas, Silva (2005) 

afirma que há atividade de leitura nas escolas. No período 

da alfabetização é mais presente, pois a criança inicia o 

processo de compreensão do significado das mensagens 

registradas através da escrita, há uma continuação dessa 

atividade nos outros níveis da escolaridade com livros-

texto (leitura suplementar, apostilas e outros). 

           A leitura favorece o acesso aos bens culturais, os 

quais proporcionam a aquisição de experiências; 

conhecimento adquirido pelo indivíduo nas suas relações 

com o mundo. Ao mesmo tempo dispara a ação educativa, 

portanto se o livro não existisse como instrumento básico 

na educação, não haveria concepção de escola.  

           O professor pode ser considerado como co-

responsável pelo ensino encaminhamento da leitura pelo 

fato de adotar um livro, produzi e selecionar textos. Em 

várias disciplinas usa-se a leitura, dessa maneira exigem-

se então abordagens diferentes para entender seu 

significado. 
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           Desde o seu surgimento, a linguagem escrita 

propicia o registro dos acontecimentos físicos, afetivos, 

históricos e outros aumentam e facilitam às possibilidades 

de expressão e comunicação humana, o homem assume a 

posição de leitor, deixando de ser apenas ouvinte. 

           A leitura é responsável pela participação do homem 

nas sociedades letradas e por isso a escola torna-se o meio 

importante para facilitar a aprendizagem não só do falar e 

ouvir, mas principalmente do escrever e ler.  

           De acordo com o texto, podemos certificar que a 

criança tem capacidade de relacionar o conhecimento 

adquirido por meio de obras literárias com a sua realidade, 

bem como decifrar os códigos nelas representadas. 

Portanto, a literatura pode também ser usada como meio 

da criança conseguir codificar a escrita. 

4.1 O Processo de Ensino da Leitura na Escola 

A escola recorre à literatura infantil, permeando 

processo de ensino e de aprendizagem com diferentes 

gêneros e tipos de textos, para difundir valores, conceitos, 

atitudes, comportamentos. As situações de aulas vão 
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desde a leitura para deleite, como para passar conteúdos, 

tornando-se então, uma leitura obrigatória. Os inúmeros 

conteúdos e objetivos de ensino estão previamente 

planejados, favorecendo e enriquecendo o processo de 

letramento e alfabetização. 

           Nesse sentido, o trabalho com leitura, em suas 

dimensões mais abrangentes, deve ser proposto pela 

escola com o objetivo de mudança de comportamento, seja 

no aspecto social, pessoal e também no que diz respeito 

às expectativas escolares. 

           O livro pode ser utilizado como pretexto para 

realização de exercícios gramaticais, como modelos de 

análise literária, ou ainda para desenvolver o gosto pela 

leitura.  

           Segundo Soares (2004, p. 18), a alfabetização 

passa pelo processo de desenvolvimento de habilidades 

necessárias aos atos de ler e escrever e letramento, como 

condição do sujeito que reconhece as finalidades da leitura 

e a elas recorrem nas diversas situações que a vida exigi. 
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            A práxis pedagógica deve estar segura desta 

condição para formar o sujeito letrado de fato. Isso envolve 

um trabalho com intencionalidade e sistematicidade, para 

mergulhar as crianças no universo leitor. A sugestão de 

recorrer á literatura infantil garante o processo de 

alfabetização e letramento com significado, afetando a 

criança no seu mundo, respeitando sua evolução cognitiva, 

afetiva, emocional.  

           Desse modo, sabemos que a criança pequena está 

na fase do sincretismo e o livro pode ser o recurso, que por 

meio das histórias, podemos efetivamente envolver a 

criança para avançar nos seus processos de 

aprendizagem.  

           Lajolo (2001) destaca que: “na tradição brasileira, 

literatura infantil e escola mantiveram sempre relação de 

dependência mútua”. Lajolo (2001, p.66). 

           É fundamental que os professores se apropriem dos 

diferentes tipos de textos para propor atividades 

planejadas e com objetivos claros, para que assim 

aconteça o efetivo aprendizado das crianças; 
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reconhecendo que o início do processo de alfabetização 

ocorre antes da criança ingressar na escola, considerando 

que a criança tem uma bagagem que não pode ser 

ignorada. 

           Conforme esclarece Abramovich (1994): 

 “O primeiro contato com o texto é feito, em 
geral, oralmente. É pela voz da mãe e do pai, 
contando contos de fadas, trechos da Bíblia, 
histórias inventadas tendo a gente como 
personagem, narrativas de quando eles 
eram crianças e tanta, tanta coisa mais...” Os 
bebês desde os menores, possuem muitas 
potencialidades e comunicam-se através de 
múltiplas linguagens (ABRAMOVICK, 1994, 
pag. 17). 

           Escolher um gênero textual e apresentá-los em 

diferentes histórias, com diversos recursos favorece a 

compreensão da estrutura de texto, das características dos 

personagens apresentados em cada história, dos 

contextos que esses personagens estão envolvidos.  

           Comportamento leitor difere de competência leitora. 

Compreende-se comportamento leitor na educação infantil 

a questão do conteúdo procedimental de trabalho como o 

manuseio de livros e o cuidado dos livros, conhecerem o 
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portador e as características do gênero (estrutura do tipo 

de texto), conhecer os autores e ilustradores, 

desenvolverem o prazer em ouvir histórias.  

            Atendendo a LDBN (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional-lei 9394/96), que estabelece pela 

primeira vez na história do nosso país, que a educação 

infantil é a primeira etapa da educação básica, sendo assim 

nosso objetivo enquanto profissional da educação é utilizar 

todos os recursos que favoreçam a aprendizagem e auxiliar 

a criança a avançar nesta etapa de escolarização das 

crianças. 

           A aprendizagem da linguagem oral e escrita é um 

dos elementos primordiais para as crianças ampliarem 

suas possibilidades de inserção social, por meio da 

comunicação, além da participação nas diversas práticas 

sociais. 

           A leitura de livros infantis promove a ampliação da 

linguagem nas crianças, constituindo assim em um dos 

eixos de trabalho básicos na educação infantil, dada sua 

importância para a formação do sujeito, para a interação 
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com as outras pessoas, na orientação das ações das 

crianças, na construção de muitos conhecimentos e no 

desenvolvimento do pensamento. 

           Aprender uma língua não é somente aprender as 

palavras, mas também os seus significados culturais e, 

com eles, os modos pelos quais as pessoas do seu meio 

sócio           Na educação infantil, ao promover experiências 

significativas de aprendizagem da língua, por meio de um 

trabalho sistematizado e intencional com leitura de 

diferentes gêneros literários e tipos de textos, se constitui 

em um dos espaços de ampliação das capacidades de 

comunicação e expressão e de acesso ao mundo letrado 

pelas crianças. 

           Essa ampliação está relacionada ao 

desenvolvimento gradativo das capacidades associadas às 

quatro competências linguísticas básicas: falar, escutar ler 

e escrever. A língua é um sistema de signos histórico e 

social que possibilita ao homem significar o mundo e a 

realidade. 

           Lerner (2004) destaca que: 
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“O desafio [...] é formar seres humanos 
críticos, capazes de ler entrelinhas e de 
assumir uma posição própria frente à 
mantida, explícita ou implicitadamente, pelos 
autores dos textos com os quais interagem 
em vez de persistir em formar indivíduos 
dependentes da letra do texto e da 
autoridade dos outros”. (LERNER, 2004). 

            Durante os momentos de leitura o professor deve 

assumir o papel de mediador entre a criança e o livro. Ao 

ler para as crianças estamos dando-lhes a possibilidade de 

conhecer o uso real da escrita, enquanto sistema 

linguístico representativo da realidade. Conhecer o enredo 

da história é condição prévia para o bom trabalho com 

leitura, para que o professor possa selecionar recursos 

didáticos interessantes e condizentes com o contexto e 

com os personagens da história. 

           A escola por sua vez, ao oferecer situações de 

leitura para os pequenos, conduz o aprendizado numa 

dimensão de entendimento de mundo com a capacidade 

de compreender a realidade, diferenciando, fazendo 

analogias, estabelecendo relações, atribuindo significado 

aos diferentes contextos e função social daquilo que se lê.  
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CONCLUSÂO 

 Esta pesquisa evidenciou que a prática de leitura 

não é para poucos, são para todos. Hoje, tem-se a 

liberdade de ler qualquer livro, de desvendar e viajar em 

qualquer história. Deve-se levar em consideração que a 

leitura foi algo conquistado e que precisa somente ser 

enraizado na cultura e nos costumes das pessoas. Se o 

professor acreditar que além de informar, instruir ou 

ensinar, o livro pode dar prazer, encontrará meios de 

mostrar isso à criança. Assim, a criança vai se interessar e 

vai querer buscar no livro este prazer. 

            O trabalho realizado pelos professores em sala de 

aula deve conter os conhecimentos das pesquisas e das 

conclusões dos teóricos da educação, numa perspectiva 

investigativa de estabelecer relação entre a teoria e a 

prática, adequando à realidade e característica da turma 

que está trabalhando.  
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            Desenvolver o interesse e o hábito pela leitura é um 

processo constante, que começa muito cedo, em casa, 

aperfeiçoa-se na escola e continua pela vida inteira.  

            Sendo assim, pode-se dizer que a capacidade de 

ler está intimamente ligada a motivação. Infelizmente são 

poucos os pais que se dedicam efetivamente em estimular 

esta capacidade nos seus filhos. Outro fator que contribui 

positivamente em relação à leitura é a mediação do 

professor. Nesta perspectiva, cabe ao professor 

desempenhar um importante papel: o de ensinar a criança 

a ler e a gostar de ler. Para desenvolver um programa de 

leitura equilibrado, que integre os conteúdos relacionados 

ao currículo escolar e ofereça certa variedade de livros de 

literatura como contos, fábulas e poesias. 

           Como afirma Sandroni & Machado (1998): 

 “o equilíbrio de um programa de leitura 
depende muito mais do bom senso e da 
habilidade do professor que de uma 
hipotética e inexistente classe homogênea”. 

            Assim, as condições necessárias ao 

desenvolvimento de hábitos positivos de leitura, incluem 
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oportunidades para ler de todas as formas possíveis. 

Frequentar livrarias, feiras de livros e bibliotecas são 

excelentes sugestões para tornar p Quem conhece a 

importância da literatura na vida de uma pessoa, quem 

sabe o poder que tem uma história bem contada, quem 

sabe os benefícios que uma simples história pode 

proporcionar, com certeza haverá de dizer que não há 

tecnologia no mundo que substitua o prazer de tocar as 

páginas de um livro e encontrar nelas um mundo repleto de 

encantamento. 

            A criatividade surge da imaginação, e por isso, a 

leitura de textos literários pelas crianças, em seus 

diferentes gêneros, a partir das figuras e dramatizações, é 

fundamental para o desenvolvimento emocional, sensorial, 

cognitivo e social. Acerca disso, os Referenciais 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (1998) 

dizem que a linguagem não se constituiu em um eixo de 

trabalho na denominada experiência de conhecimento do 

mundo, mas está restrita às práticas de leitura e construção 

de saberes culturais e linguísticos, fazendo parte do eixo 

linguagem oral e escrita. 
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            Finalizo, em plena concordância com as leituras e 

autores, que a literatura infantil é um amplo campo de 

estudos que exige do professor conhecimento para saber 

adequar os livros às crianças, gerando um momento 

propício de prazer e estimulação para a leitura. A práxis 

pedagógica deve estar segura desta condição para formar 

o sujeito letrado de fato. Isso envolve um trabalho com 

intencionalidade e sistematicidade, para mergulhar as 

crianças no universo leitor. A sugestão de recorrer à 

literatura infantil garante o processo de alfabetização e 

letramento com significado, afetando a criança no seu 

mundo, respeitando sua evolução cognitiva, afetiva, 

emocionalermanente o hábito de leitura. 
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