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DESIGUALDADE E PRECONCEITO
RACIAL
Carmen Lourdes de Oliveira

Trabalho apresentado como requisito de avaliação na
disciplina fundamentos da Cultura Africana do Curso
de Pós-graduação, Cultura e arte afro-brasileira e
indígena na Educação da Faculdade Casa Branca FACAB, sob a orientação do Professora Luciene
Boracine Parra Trevelin.
INTRODUÇÃO
Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em
uma enormidade de aspectos: dança, música,
religião, culinária e idioma o presente artigo visa
identificar no âmbito escolar a abordagem curricular
contemplando aspectos da história e da cultura afrobrasileira; buscando as referências didáticopedagógicas alicerçadas na Lei 10.639/03 que obriga
o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira visando
subsidiar o currículo de Educação composto por um
referencial teórico que conta um pouco da história da
luta dos africanos e seus descendentes pela
liberdade e por direitos, as bases legais que
englobam a temática e o incentivo para se trabalhar o
respeito pelas diferenças na sala de aula.
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A cultura de uma nação é transmitida de
geração em geração como maneira, de sustentar
seus costumes, princípios crenças, tradições e visões
do mundo, nesta concepção pode-se afirmar que
muitos pontos da sociedade brasileira estão imersos
em símbolos e manifestações culturais dos variados
grupos étnico-raciais e culturais que compõem o país,
em particular, dos variados povos africanos, que
sucederam sequestrados de seus ambientes de
origem, no continente africano, escravizados e
transportados à força para diversas partes do mundo,
a maior parte do continente americano e uma
quantidade expressivo, trazido para o Brasil. A cultura
africana chegou ao Brasil com os povos escravizados
trazidos da África durante o longo período em que
durou o tráfico negreiro transatlântico.
A diversidade cultural da África refletiu-se na
diversidade dos escravos, pertencentes a diversas
etnias que falavam idiomas diferentes e trouxeram
tradições distintas. Os africanos trazidos ao Brasil
incluíram bantos, nagôs e jejes, cujas crenças
religiosas deram origem às religiões afro-brasileiras,
e os hauçás e malês, de religião islâmica e
alfabetizados em árabe. Assim como a indígena, a
cultura africana foi geralmente suprimida pelos
colonizadores, na colônia, os escravos aprendiam o
português, eram batizados com nomes portugueses e
obrigados a se converter ao catolicismo.
DESENVOLVIMENTO
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Nesta concepção pode-se afirmar que muitos pontos
da sociedade brasileira estão imersos em símbolos e
manifestações culturais dos variados grupos étnicoraciais e culturais que compõem o país, em
particular, dos variados povos africanos, que
sucederam sequestrados de seus ambientes de
origem, no continente africano, escravizados e
transportados à força para diversas partes do
mundo, a maior parte do continente americano e
uma quantidade expressiva, trazida para o Brasil.
Em
relação
a
ensino
mesmo
com
os
desenvolvimentos derivados das leis 10.639/03 e
11.645/08 e suas correspondentes orientações
curriculares nacionais que orientam a construção da
educação em vínculo étnico-raciais neste trabalho
destinam-se a cooperar para a argumentação sobre o
resgate e a do destaque da história e cultura africana
e afro-brasileira em ambientes de espaços sociais,
em único no espaço escolar.
Etnocentrismo - Visão de mundo que considera o
grupo a que o indivíduo pertence o centro de tudo.
Elegendo como o mais correto e como padrão cultural
a ser seguido por todos, considera os outros, de
alguma forma como diferentes e inferiores.
Identidade Étnica - Conjunto de caracteres próprios
e exclusivos de uma pessoa que a faz reconhecer-se
pertencente a um determinado povo, ao qual se liga
por traços comuns de semelhança física, cultural e
histórica.
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Afro-brasileiro - Adjetivo usado para referir-se à
parcela significativa da população brasileira com
ascendência parcial ou totalmente africana.
Preconceito Racial - Conjunto de valores e crenças
estereotipadas que levam um indivíduo ou um grupo
a alimentar opiniões negativas a respeito de outro,
com base em informações incorretas, incompletas ou
por ideias preconcebidas.
Racismo - Estrutura de poder baseada na Ideologia
da existência de raças superiores ou inferiores. Pode
evidenciar-se na forma legal, institucional e também
por meio de mecanismos e de práticas sociais. No
Brasil, não existem leis segregacionistas, nem
conflitos de violência racial; todavia, encoberto pelo
mito da democracia racial, o racismo promove a
exclusão sistemática dos negros da educação,
cultura, mercado de trabalho e meios de
comunicação.
CONCLUSÃO
Talvez, uma das soluções para superar o racismo
seja a iniciativa de começar a legitimar a cultura afrobrasileira desde as crianças como o objetivo deste
estudo é analisar a inclusão da história e da cultura
africana no currículo das turmas de educação infantil
como possibilidade de incentivar o respeito à
diversidade cultural e de combate ao racismo deste
modo as reflexões presentes neste trabalho
destinam-se a cooperar para a argumentação sobre o

8
Carmen Lourdes de Oliveira

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

resgate e a do destaque da história e cultura africana
no espaço escolar
Nos estabelecimentos de ensino fundamental e
médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o
ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira, este
conteúdo programático a que se refere o caput deste
artigo incluirá o estudo da História da África e dos
Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra
brasileira e o negro na formação da sociedade
nacional, resgatando a contribuição do povo negro
nas áreas social, econômica e política pertinentes à
História do Brasil.
Racismo, preconceito e discriminação, entre outras
formas de opressão, estão presentes em todo o país,
independentemente da região, estado ou cidade, da
reprodução. 3, n. 6, Dez / 2013, de crenças e valores
que ainda estão enraizados na sociedade brasileira.
Nessa direção, o Müller (2008, p.25) nota:
A ideologia racista inculcada nas pessoas e nas instituições leva
à reprodução, na sucessão das gerações e ao longo do ciclo da
vida individual, do confinamento dos negros aos escalões
inferiores da estrutura social por intermédio de discriminações
de ordens distintas: explícitas ou veladas quer seja institucionais
quer individuais, as quais representam acúmulo de
desvantagens.

Segundo Guimarães (2009: 59):
O racismo se perpetua por meio de restrições fatuais da
cidadania, por meio da imposição de distâncias sociais criadas
por diferenças enormes de renda e de educação, por meio de
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desigualdades sociais que separam brancos de negros, ricos de
pobres, nordestinos de sulistas.

A demanda por reparações visa a que o Estado e a
sociedade tomem medidas para ressarcir, os
descendentes de africanos negros, dos danos
psicológicos, materiais, sociais,
políticos e
educacionais sofridos sob o regime escravista, bem
como em virtude das políticas explícitas ou tácitas de
branqueamento da população, de manutenção de
privilégios exclusivos para grupos com poder de
governar e de influir na formulação de políticas, no
pós-abolição.
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GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA:
UMA DISCUSSÃO NECESSÁRIA

Clara Núbia de Araújo Campos Silva

Resumo: As questões de gênero e diversidade sexual são
assuntos que não têm ganhado voz nos espaços
escolares. Na contemporaneidade em que vivemos estes
são temas atuais, pelos quais convivemos e precisamos
estar atentos a esta diversidade que faz parte dos espaços
de convivência, inclusive no ambiente escolar. A
resistência para se discutir estes temas na escola se deve
provavelmente ao medo das reações adversas da
comunidade escolar, provinda de uma sociedade movida
pelo preconceito. O presente trabalho pretende inserir o
tema gênero e diversidade sexual, em uma discussão com
o corpo docente e equipe gestora, promovendo uma forma
de conscientização de que se faz necessário inserir essa
temática dentro da sala de aula para que de fato,
possamos contribuir na construção de uma sociedade sem
preconceitos e sem discriminação.
INTRODUÇÃO
Quando pensamos em fazer uma pesquisa com
enfoque em uma experiência no espaço escolar nos
deparamos com o embate de que não podemos falar de
certos assuntos com os nossos alunos em sala de aula.
A justificativa para não discutir a questão de gênero na
escola é que não podemos trazer assuntos polêmicos
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para o espaço escolar, pois com isto vamos provocar
reações dos pais e que a própria escola não quer se
comprometer em responder por projetos que envolvam
temas polêmicos como este.
Levando em consideração esta problemática,
pensamos em desenvolvermos um trabalho neste
âmbito, promovendo debates com o objetivo de levar
para o espaço no qual atuamos, a discussão sobre
gênero e diversidade despertando em nossos colegas,
um olhar diferente para esta questão e talvez uma
mudança de postura em diferentes espaços de
convivência.
Nos espaços de convivência é comum ouvirmos
comentários
que
envolvem
homossexualidade,
diferença de gênero, preconceito, racismo entre outros
temas contemporâneos. Por vezes toma-se como base
a religião ou reporta-se a biologia para tentar explicar
alguns conceitos. Dessa forma percebe-se uma
tendência ao abordar estes temas sem argumentos que
comprovem tais suposições. Na mídia, por exemplo,
essa temática vem sendo discutida de forma mais
abrangente, trazendo personagens que sofrem
preconceito e discriminação por assumir sua identidade
de gênero.
De acordo com Dinis (2008), se a visibilidade de formas
alternativas de viver a sexualidade, tematizadas pela
mídia, impõe certo reconhecimento das causas ligadas às
minorias sexuais e de gênero, forçando também a escola
a rever padrões normativos que produzem a sexualidade
das/dos estudantes, por outro lado também não deixa de
acirrar manifestações de grupos mais conservadores.
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No entanto no espaço escolar, a questão de gênero é
um tema praticamente proibido entre professores,
coordenadores e diretores, a nosso ver, um espaço
propício para se falar de gênero e diversidade,
propondo discussões em sala de aula, o que poderia
promover o respeito, a tolerância e a compreensão às
diferenças que está sendo desperdiçado. No entanto há
uma barreira composta pelo medo da reação dos pais e
pela omissão às questões de preconceito que precisa
ser quebrada. A respeito disso Dinis (2008) ainda
discorre:
Estratégias de resistência não implicam simplesmente elevar a
quantidade de estudos e de referências à exclusão da
homossexualidade na educação à mesma quantidade de
estudos e referências dadas às mulheres, mas fazer com que a
categoria gênero possa também abrigar na prática este debate,
já que no aspecto teórico o comporta necessariamente.

Por trás do ‘verniz’ de tolerância e cordialidade,
encontra-se uma série de ideias pré-concebidas sobre
determinados grupos sociais, as quais estão na base
das atitudes discriminatórias que permeiam as relações
travadas no cotidiano (Madureira, 2007). Diante desse
cenário, a nossa proposta foi levar este tema para
discutir com os nossos colegas professores. A princípio
vamos nos colocamos na posição de ouvintes para
perceber suas posições, conhecer seus critérios de
argumentações, para a partir daí apresentar um pouco
daquilo que aprendemos no curso de Pós-GraduaçãoGênero e Diversidade na Escola pela Universidade
Federal do Paraná, Setor Litoral. Não pretendíamoss com
isso, provocar mudanças repentinas de opiniões, mas,
sobretudo compartilhar aquilo que aprendemos,
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apresentando sugestões de ferramentas que possam
fomentar os trabalhos em sala de aula. Dessa forma
acreditamos que
despertarmos incômodos e
implantarmos algumas “pulgas” que possam coçar nas
mentes de cada um.
De acordo com o modelo tradicional de delegação, a
divisão de trabalho educacional entre escola e família
dividia-se em: escola responsável pela educação
acadêmica, enquanto a família era responsável pela
educação doméstica – assim, as professoras não
deveriam esperar da família mais do que cuidados físicos
e emocionais para que a criança chegasse à escola
preparada para aprender o currículo escolar (CARVALHO,
2014).
Ainda segundo o autor acima, este modelo de família vem
mudando por causa da tão falada crise familiar, dessa
forma divórcios, pais e mães estressados, mães
trabalhadoras, mães chefes-de-família sobrecarregadas,
falta de tempo (em quantidade e qualidade) para
convivência com os/as filhos/as (CARVALHO, 2014).
De acordo com Vianna & Unbehaum (2006) a questão de
gênero vem sendo tratada em algumas leis e documentos
como, por exemplo, a Constituição Federal de 1988, Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n. 9394/96
(Brasil, 1996); o Plano Nacional de Educação (PNE) – Lei
n. 10.172/2001 (Brasil, PNE,2001); os Referenciais
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Brasil,
RCNEI, 1998) e os Parâmetros Curriculares Nacionais
para o Ensino Fundamental (BRASIL, PCN, 1997).
Uma vez que entendemos que no espaço escolar,
podemos desempenhar um papel social com os nossos
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alunos, no sentido de promover discussões dentro da sala
de aula, abrindo espaço para a quebra de paradigmas
culturalmente construídos em nossa sociedade, podemos
começar a desempenhar este exercício com a equipe
docente. Neste sentido Madureira (2009) discorre:
Cabe destacar que preconceitos não são ‘invenções individuais’,
mais sim construções coletivas, historicamente situadas. Neste
sentido, nas pesquisas voltadas à construção de estratégias de
combate aos preconceitos em nossa sociedade – como a
homofobia, sexismo, o racismo e o eletismo – devemos
considerar a integração entre distintos níveis de análise [...].
(MADUREIRA, 2009, p. 49).

Temos consciência que não foi e nem será tarefa fácil, pois
sabemos que os preconceitos e paradigmas já estão
internalizados nas pessoas. E para falar sobre a questão
de gênero, implica dialogar com uma série de “valores”,
que elas acreditam e praticam.
OBJETIVOS
Ampliar os conhecimentos por meio da literatura, sobre
diversidade de gênero no ambiente escolar, visando
contribuir para a construção de uma sociedade mais justa;
Realizar levantamento bibliográfico visando elencar os
temas de relevância para minimizar preconceitos e
homofobia em sala de aula;
Promover discussões em locus sobre gênero e
diversidade.

METODOLOGIA
Considerando que este estudo visa proporcionar ampliar
os conhecimentos sobre gênero e diversidade sexual no
ambiente escolar, buscando contribuir para a construção
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de uma sociedade mais justa, a abordagem qualitativa
com caráter descritivo, pareceu-nos a mais conveniente.
Conforme Pope e Mays (2009), a pesquisa qualitativa, está
relacionada aos significados que as pessoas
compreendem este mundo. Proporciona ao pesquisador a
possibilidade de tentar compreender a maneira como as
pessoas pensam e reagem diante das questões
focalizadas, auxilia o investigador a conhecer a dinâmica e
a estrutura da situação estudada do ponto de vista de
quem a vivencia ajuda a compreender melhor a distância
entre o conhecimento e a prática, colabora na
compreensão dos sentimentos, valores e atitudes e
temores das pessoas, explicando suas ações diante de um
problema ou situação (MERIGUI & PRAÇA, 2003).
Fizeram parte do estudo, 20 professores 1 coordenadora
e 1 assistente de direção. O grupo foi informado que a
participação de cada um seria voluntária e que teriam o
direito de se retirar da pesquisa em qualquer fase. Que
seria garantido o sigilo dos dados fornecidos e que os
resultados do estudo seriam apresentados em eventos e
publicados em revistas científicas. A identificação das
participantes foi feita a partir das iniciais P (para os
professores), C (para a coordenadora) e AD (para a
assistente de direção).
A pesquisa foi desenvolvida em parceria com o grupo da
(JEIF) Jornada Especial de Integral de Formação de uma
Escola Municipal de São Paulo, no período de agosto a
dezembro de 2016.
TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS
A coleta de dados foi realizada mediante a técnica de
entrevista com questões norteadoras (APÊNDICE A),
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possibilitando a interação entre pesquisador e sujeitos,
favorecendo a contextualização de experiências,
vivências, sentidos que contribuíram para esclarecer a
problemática da investigação (MINAYO, 2001).

MÉTODO DE ANÁLISE
Os resultados foram analisados seguindo as orientações
metodológicas de (Minayo 2010) que preconiza os
seguintes passos: primeiro, a ordenação dos dados
coletados (transcrição, organização dos relatos, leitura e
releitura do material); segundo, a classificação dos dados
(leitura exaustiva e repetida dos textos, constituição de um
ou de vários corpus de comunicação se o conjunto das
informações não for homogêneo, leitura transversal com o
recorte de unidade de registro e enxugamento da
classificação por temas mais relevantes); e, terceiro, a
análise final (levando em conta os objetivos da pesquisa e
os temas que emergiram das entrevistas). Após a
concretização deste processo, realizamos uma discussão
dos achados, a aproximação com a literatura já existente
e pertinente à temática.
Procuramos reunir os participantes para que pudessem
compartilhar as suas experiências, opiniões sobre o tema
a ser pesquisado. Os professores mostraram-se dispostos
a colaborarem com o nosso trabalho, porém para nossa
surpresa houve uma professora no grupo que se negou a
participar, por motivo religioso.
Optamos a princípio, por levar para o grupo duas questões
norteadoras, para abrir a discussão no grupo, as quais
foram elaboradas minuciosamente pensando por um lado,
não causar impacto no grupo no sentido de não polemizar
a discussão, e por outro, que essas questões pudessem
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provocar nos participantes interesse e ao mesmo tempo
trazer contribuições importantes para a nossa pesquisa.
Fizemos então as seguintes questões: 1. Em sua opinião,
as questões de gênero e orientação sexual devem ser
tratadas nos espaços escolares? Questão 2, Você acredita
que em nossa escola q questão de gênero e orientação
sexual é encarada como um assunto com relevância para
ser discutido?
Expostos a essas questões os participantes puderam falar,
discordar e concordar entre eles, acerca do tema. Com
relação à questão 1, uma participante P 1 destaca:
“Sim porque na escola tem que ter respeito ao ser humano,
à diversidade. Somente o diálogo e o conhecimento muda
o ser humano.”
Respondendo a questão 1, 0utro participante P2 enfatiza:
“Sim, para quebrar paradigmas, principalmente quem
trabalha na escola”. E acrescenta: “O problema é o medo,
a falta de apoio, com as consequências que isso nos traz,
pois as conversas são distorcidas, alguns assuntos devem
ser falados, a gente não pode se omitir, estamos nos
transformando em covardes com relação alguns assuntos,
como por exemplo, homossexualismo, gravidez, drogas,
temas que são alvos de preconceito”. Neste sentido Maia
e Biancom (org.s), (2014) discorrem:
De acordo com esse entendimento, pensamos que os
conhecimentos de relações de gênero, diversidade sexual,
sexualidades, heterossexualidade, preconceito e discriminação,
igualdade e desigualdades de direitos, direitos humanos,
ralações ético-raciais, dentre outros, incluídos no currículo da
escola são fundamentais na busca de um posicionamento crítico
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e transformador diante da realidade. (MAIA & BIANCOM, 2014,
p. 63)

Vale aqui destacar que ao ficar claro que a discussão seria
sobre gênero e diversidade sexual, o professor que
recusou a participar da pesquisa, deixou evidente que não
participaria em decorrência de sua religião. Já outra P3
sem se reportar ao tema de maneira explícita comenta:
“Temos muitos problemas de falta de respeito de ambas
as partes, temos muitas vezes que parar e trabalhar o
respeito em todos os seguimentos”. Fazendo uma análise
destas posições pudemos perceber nas entrelinhas que,
para se falar de respeito, não precisamos discutir gênero,
diversidade, homossexualidade ou orientação sexual.
Não se trata aqui de fazer uma avaliação de tais posturas,
mas, sobretudo em fazer uma análise de como estamos
encarando as diferenças inerentes a questões de gênero
e diversidade sexual na escola.
Tais postura indicam que os professores até querem falar
sobre a questão de gênero e orientação sexual em sala de
aula, porém não ousam falar abertamente sobre a
temática. Isso implica em lançarmos um “novo” olhar para
as “novas” práticas e sujeitos na busca de repensar o
processo histórico no qual as diferenças se tornam
desigualdades. MAIA & BIANCOM, 2014).
Ainda sobre primeira questão uma P4, responde: Sim
porque os alunos devem respeitar as pessoas, como
indivíduos, não como sua “opção sexual”, saber respeitar
as diferenças.
Dando sequência à nossa pesquisa passamos então para
a segunda questão. Esta foi elaborada com o objetivo de
provocar no grupo uma autoavaliação de suas práticas,
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acerca de questões que tenham relação com o tema da
nossa pesquisa. A nossa intenção foi pensar com o grupo,
se estamos nos dando conta que essas questões são
emergentes e relevantes para serem discutidas em sala de
aula com nossas crianças e adolescentes. A respeito
disso, Maia e Biancon (2014), citando Figueiró nos
alertam:
[...] O significado do ensino da sexualidade está em formarmos
jovens e adultos com conhecimento seguro de si mesmos e das
questões da sexualidade, para que possam viver de maneira
feliz, segura e responsável a sua sexualidade, Além disso,
queremos formar cidadãos críticos e amadurecidos,
participantes da transformação de valores e das normas sociais
ligadas às questões sexuais, incluindo-se, nesse conjunto, a
transformação das relações de gênero, a fim de assegurar a
igualdade e o respeito mútuo.

Exposto à segunda questão o professor P2, desabafou:
“Uma vez aqui na escola abri uma discussão em sala de
aula sobre gravidez na adolescência e isto causou muita
polêmica entre os pais, vieram reclamar de mim na
direção, distorcendo o que tinha falado com os meus
alunos, isto deu muito que falar. Outra vez houve uma
briga na sala entre alunos e um deles era chamado de
“bicha”. O mesmo partiu para cima de outro aluno dizendo
o seguinte: ‘Eu sou bicha, mas sou homem’. Este fato
mudou o meu comportamento com relação a este aluno
que até então, não o percebia na sala de aula. A partir de
então comecei a enxergar a situação com outros olhos
sem preconceito, tomei isto como meta para defender
aquele aluno de qualquer tipo de preconceito”.
Desse modo, a visão que tivemos foi que o contato com a
temática, está aquém do que achamos que é necessário
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para promovermos um discurso que pregamos. Além do
mais estamos negando o tempo todo que essas questões
sejam debatidas na nossa escola em particular.
O curioso é que apesar de alguns professores afirmarem
que no espaço escolar não há preconceito sobre a
orientação sexual das pessoas, de repente nos deparamos
com relatos como este.
Outra professora P5, respondeu à questão: “Acredito que
as pessoas são hipócritas, pois temas relacionados à
sexualidade sempre foram discutidos na sociedade, não
sei por que as pessoas se espantam quando se trata de
homossexualidade. Lembro quando saiu aquela música de
Roberto Carlos ‘Côncavo e convexo’ que se referia à
sexualidade explicitamente e ninguém estranhava.
Atualmente com as músicas de fank, que falam de sexo
abertamente, também ninguém se espanta com tanta falta
de vergonha” .
Já outra professora P6 argumentou: “Não falamos de
questões como estas, porque não temos formação para
isto, para falar sobre sexualidade, gênero e orientação
sexual tem que ser uma pessoa que use formas de falar
para que não cause espanto nos alunos”. Neste sentido,
Maia e Biancon ( 2014, p. 92) discorrem:
A necessidade de uma linguagem para se falar sobre
sexualidade é sempre um ponto bastante intrigante,
inicialmente, sempre há a preocupação por parte dos
professores. Alguns docentes afirmam não encontrar a
linguagem adequada para utilizar com os alunos.

Os mesmos autores citando Nunes corroboram:
Não temos uma “linguagem” para a sexualidade. Temos sim, de
um lado, linguagem tradicional, depreciativa. Estereotipada.
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Estigmatizada, frequentemente de baixo nível; e, de outro, a
linguagem sexual mais humanizada, afetiva e significativa. É
mister construí-la, recriá-la...( MAIA & BIANCON, 2014, p. 92).

Por outro lado, para Machado o quadro de docentes da
licenciatura não teve formação sobre as questões de
gênero e diversidade e defende que esta questão seja um
componente curricular específico nas licenciaturas, ou
seja, ao passo que esta temática se tornar obrigatória na
formação
inicial
docente,
teremos
profissionais
preparados para realizar tal abordagem em qual quer nível
de ensino. (MACHADO, 2015, p.128)
A opinião e posicionamento dos participantes confirmaram
aquilo o que falávamos no início da pesquisa, acerca dos
medos e dos enfrentamentos dentro dos espaços
escolares, quando se trata de temas que ainda são
polêmicos e que despertam diferentes reações
preconceituosas e conflitos, os quais a escola não quer se
expor nem responder por eles.
Desse modo, a visão que tivemos foi que o contato com a
temática, está aquém do que achamos que é necessário
para promovermos um discurso que pregamos. Além do
mais estamos negando o tempo todo que a questão seja
debatida na nossa escola em particular.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta deste trabalho foi inserir na nossa escola um
debate sobre gênero e diversidade sexual. A princípio
pensamos em fazer esta pesquisa envolvendo o corpo
discente, mas a proposta não foi aceita pela escola que
argumentou que teria que enfrentar reações adversas dos
pais, uma vez que esta instituição de ensino está inserida
em uma comunidade que se declara religiosa.
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Aceita a proposta de discussão com os professores
fizemos uma pesquisa qualitativa, tento a entrevista como
ponto chave, para colher dados para a análise e relação
com as literaturas existentes sobre o tema.
Tivemos a oportunidade de dialogar como os nossos
colegas de maneira franca, discutindo a questão de gênero
e diversidade sexual e muitos deles em conversas
individuas apresentaram opiniões contrárias à inclusão da
questão de gênero e diversidade na escola. Alguns deles
acreditam que a escola não deve incentivar seus alunos à
homossexualidade, ao fim da família tradicional
homem/mulher. Outros diziam que a escola deveria sim
falar de respeito a todo ser humano e que para falar sobre
este valor não há necessidade de citar, por exemplo, de
homofobia.
Já durante a realização da discussão em grupo, alguns
professores se calaram, não quiseram opinar, enquanto
outros tiveram uma posição favorável à discussão sobre
gênero e diversidade na escola, argumentando que dessa
forma os alunos passarão ter mais respeito,
compreenderão mais o seu próximo e que o respeito
independe da orientação sexual do indivíduo.
Dialogamos ainda com autores que falam sobre gênero,
diversidade sexual na escola, os quais nos ajudaram na
construção desse trabalho.
A impressão que tivemos é que o trabalho não termina por
aqui. Este foi o começo de um debate que a nosso ver se
faz necessário na escola, pois é dentro dela que
vivenciamos diversas reações de uma sociedade
extremamente preconceituosa. “Só conhecimento muda o

24
Clara Núbia de Araújo Campos Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

ser humano” (fala de uma professora), com a qual
concordo.
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A ESCOLA E O DESAFIO DO BULLYING
Claudemir Oliveira de Lira

A Escola como principal Agente para Redução
dos casos de Bullying
A agressividade dentro do espaço escolar pode ser
considerada um problema universal. Segundo Lopes
Neto (2005), a escola possui um valor significativo
para adolescentes e crianças. É nesse espaço que as
relações são estabelecidas e ocorre a criação de
vínculos e a concretização de pertencimento a um
grupo, porém, os que demonstram pouca empatia
com ela tendem a apresentar comprometimento físico
e emocional a sua saúde.
É importante reforçar que a escola é vista como um
espaço de aprendizado, tendo como amparo legal a
base fornecida pela Constituição da República
Federativa do Brasil, pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente e pela Convenção sobre os Direitos das
Crianças da Organização das Nações Unidas, com
predominância do direito ao respeito à dignidade em
todas elas. Além do mais é na escola que ocorre o
efetivo exercício da cidadania, assim como o
desenvolvimento dos alunos como um todo.
Abramovay comenta que:
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Por meio da ação educativa, o meio social exerce influência
sobre os indivíduos, que se tornam capazes de estabelecer uma
relação ativa e transformadora. Essa influência manifesta-se por
meio de conhecimentos, experiências, valores, crenças, modos
de agir, técnicas e costumes acumulados, transmitidos e
recriados de uma geração a outra. A escola e seus profissionais
formam um universo capaz de propiciar o desenvolvimento do
aluno, bem como de criar condições para que ocorram
aprendizagens significativas e interações entre alunos,
professores, diretores e demais membros da equipe técnica que
favorecem ou não os processos informativos e de comunicação
na escola. (VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS, 2003, p. 33).

Daí a necessidade de utilizar o poder transformador
que a escola possui em prol de um espaço seguro e
saudável. Não se pode admitir que crianças e
adolescentes sejam vítimas da prática de bullying ou
que adotem esse comportamento agressivo contra
outro, que muitas vezes se encontra em posição
inferior ao agressor.
Dessa maneira, cabe à escola observar e
acompanhar as habilidades ou possíveis dificuldades
que estejam norteando as relações de convívio dentro
do espaço que lhe cabe à responsabilidade. É
importante observar, como afirma Lopes Neto, que as
escolas são sistemas dinâmicos e complexos, ou
seja, não devem ser tratados como iguais, portanto,
as estratégias e intervenções a serem desenvolvidas
devem levar em consideração as características que
as cercam, tais como sociais, econômicas e culturais.
Fante (2005, p. 91) acrescenta ainda que, para a
elaboração positiva e eficaz de “estratégias de
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intervenção é necessária à conscientização e
aceitação de que o bullying existe em todas as
escolas do mundo pela comunidade escolar, assim
como todas as consequências advindas desse
comportamento.”
A escola passa a ser um agente com grande potencial
para prevenir e reduzir os casos de bullying, pois, tem
a possibilidade de mediar, observar, prevenir e intervir
nas interações sociais que ocorrem no seu espaço,
garantindo
e
exercitando
nos
alunos
o
desenvolvimento e a apropriação de elementos que
são essenciais para a construção de uma sociedade
direcionada para a paz: a tolerância e a solidariedade.
Se a violência é um comportamento que se aprende nas
interações sociais, também existem maneiras de ensinar
comportamentos não violentos para que se possa lidar com as
frustrações e com a raiva, e ensinar habilidades para que os
conflitos interpessoais possam ser solucionados por meios
pacíficos. (Fante, 2005, p. 93)

Diante desse contexto, a escola surge então como um
lugar privilegiado, que vai além da mera transmissão
de conhecimentos. Aparece como uma das
possibilidades de transformação da sociedade para
torná-la menos agressiva, ensinando aos alunos
dentro dos contextos disciplinares, continuamente,
noções de valores e respeito, que devem existir nas
relações que são desenvolvidas no seu espaço e que
posteriormente lhes serão apropriadas para todas as
demais áreas de sua vida fora do ambiente escolar.
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O papel da escola na redução dos casos.
Nos últimos anos este fenômeno tem aumentado
diariamente em todos os ambientes que se tem
socialização entre pessoas, principalmente no
ambiente escolar. Nesse sentido, a escola tem o
papel fundamental na redução dos casos, sendo elas
por meio de ações e programas preventivos e em
parceria com a família dos alunos. Historicamente, a
escola possui papel extremamente importante na vida
dos alunos, pois é nesse espaço que ela aprende
lições, desenvolve e vivencia experiências que irão
acompanhá-las para o resto de suas vidas.
É na escola que o efetivo exercício do ser cidadão
acontece. Diante disso, surge a necessidade urgente
de compreender melhor o fenômeno, pois é no
espaço escolar que os indivíduos passam uma boa
parte do tempo, aprendendo conteúdos e valores
para o resto de suas vidas, percebe-se enquanto
parte integrante da sociedade, e desenvolvem
inúmeros tipos de relações interpessoais.
Portanto, a escola deixou de ser mera transmissora
de conhecimentos sistematizados e conteúdos
específicos. Agora seu olhar precisa se voltar para o
que tem mais chamado a atenção da sociedade nos
últimos anos: as relações interpessoais que estão
sendo desenvolvidas em seu espaço, muitas de
forma distorcida e deturpada. Fante acredita que:
A intolerância, a ausência de parâmetros que orientem a
convivência pacífica e a falta de habilidades para resolver os
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conflitos são algumas das principais dificuldades detectas no
ambiente escolar. Atualmente, a matéria mais difícil da escola
não é a matemática ou a biologia; a convivência, para muitos
alunos e de todas as séries, talvez seja a matéria mais difícil de
ser aprendida. (Fante, 2005, p. 91).

Por isso, é importante que gestores, docentes e pais
percebam a necessidade da escola desenvolver nas
crianças, desde a mais tenra idade, valores de
solidariedade, convivência e tolerância para que
sistematizem essas atitudes e desenvolvam relações
que sejam baseadas no respeito, diálogo e
cooperação, favorecendo uma convivência pacífica e
uma sociedade mais humana evitando assim, futuros
transtornos nos comportamentos de alguns alunos.
Cabe à escola então, desenvolver estratégias e
intervenções que estejam de acordo com a sua
realidade, capacitar os seus profissionais para que
desenvolvam meios de lidar com tais situações,
estimular uma melhora nas relações interpessoais
professor-aluno, orientar pais para existência de tal
fenômeno e suas futuras implicações na vida dos
alunos, conscientizar os alunos sobre a gravidade
desse fato, favorecendo a melhoria das relações
estabelecidas no seu espaço e desenvolvendo a
construção de uma sociedade melhor.
É fundamental investir em orientação e apoio aos professores,
por meio de estratégias de aperfeiçoamento da prática
pedagógica e da relação professor-aluno, em parceria com as
famílias, buscando prevenir conflitos e problemas. Desenvolver
projetos culturais que possam dar abertura à participação de
alunos, equipe escolar e família em grupos representativos da
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escola para discutir e propor ações eficazes que sejam
determinantes na conscientização da população e de seus pares
no sistema educacional, quanto à necessidade de
transformação desse quadro atual em que se encontra a
violência escolar. (REVISTA PSICOLÒGICA: TEORIA E
PRÀTICA, v.5, n 2, 2003 p.79).

Dessa maneira, é de extrema importância a
capacitação dos professores e profissionais
envolvidos no processo educacional para que saibam
lidar efetivamente com a problemática do bullying.
Hoje não se pode mais apenas desejar que o
problema acabe, fechando-se os olhos para ele. O
momento pede maior participação de todos, assim
como a devida conscientização de pais, comunidade
e alunos para que juntos seja possível à elaboração
de estratégias de prevenção ou intervenção que
visem modificar essa realidade atual.
Intervenções possíveis
O bullying é um problema complexo e que deixa
muitas cicatrizes nos envolvidos. Cabe aos
profissionais da educação ficar atentos às suas
manifestações e auxiliar para a sua redução, agindo
criteriosamente e buscando estratégias adequadas
ao contexto. Entretanto, para que essas intervenções
se realizem é necessário que todos os envolvidos no
processo admitam sua existência e as possíveis
consequências acarretadas posteriormente, caso
uma intervenção não seja proposta e executada.
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Segundo Lopes Neto (2005, p. 169), “este fenômeno
é muito complexo e difícil para solucionar, pois deve
ser combatido continuamente e as intervenções
podem ser inclusas no cotidiano das escolas por meio
dos temas transversais.”. Dessa forma, o trabalho
preventivo e de intervenção precisa fazer parte do
cotidiano escolar, assim como as demais disciplinas
que compõem a grade curricular da educação. É de
grande valia o desenvolvimento desses trabalhos que
tendem a render bons frutos num futuro muito
próximo.
Fante (2005) nos lembra de que, para que qualquer
intervenção possa ser colocada em prática é
necessário que se leve em consideração as
especificidades de cada comunidade circundante ao
local em que a escola está inserida. Não existe uma
fórmula pronta para a resolução desse fenômeno.
É possível que uma intervenção que tenha dado
certo numa determinada escola possa vir a não dar
certo em outra, dada a realidade de cada uma. O
consenso existente é sobre a importância de
envolvimento de todos os membros que compõem o
corpo escolar e a necessidade do desenvolvimento
de projetos que visem sanar essa problemática.
Segundo a Associação Brasileira Multiprofissional de
Proteção à Infância e à Adolescência (ABRAPIA), a
implementação de projetos de prevenção e redução
ao bullying deve levar em consideração três
premissas: a complexidade do problema – ele é
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variável, portanto, não há soluções simples e prontas;
a própria escola deve desenvolver suas estratégias; o
envolvimento e cooperação de todos os envolvidos.
Fante (2005) desenvolveu um programa chamado
Educar Para a Paz, numa escola pública em São José
do Rio Preto, utilizando-se de estratégias
psicopedagógicas e sócio-educacionais que tinha
como objetivos principais conscientizar os alunos
sobre o bullying e as consequências acarretadas por
meio de análises de experiências; desenvolver a
empatia para que consigam sentir o sofrimento de
uma pessoa quando sofre bullying, desenvolvendo
habilidades para extinguir esse problema; tornar os
alunos agentes transformadores para reduzir a
violência, objetivando uma sociedade mais humana.
A ideia apresentada no projeto é fazer com que as
escolas desenvolvam no docente um conhecimento
amplo e reflexivo sobre a existência do fenômeno e
suas consequências dentro da realidade escolar,
tendo como ponto principal fazer com que
identifiquem a presença do bullying e a maneira de
como ele pode ser evitado, transformando a escola
num ambiente calmo, estimulador de um bom
relacionamento, pois só o conhecimento tem o poder
de transformar e despertar no aluno uma consciência
crítica.
O Programa Educar para a Paz mostrou-se eficaz,
reduzindo consideravelmente os índices de bullying
na escola onde foi implantado. O programa foi
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dividido em duas etapas. A primeira etapa estava
baseada em favorecer aos envolvidos a ciência da
realidade que os cerca, expondo a existência do
bullying e o comprometimento reflexivo, assim como
a escolha dos principais responsáveis. Também
ocorre nessa etapa um processo investigativo, por
meio de observações, registros, apresentação de
folhetos com explicações sobre o comportamento
negativo e avaliação da realidade escolar onde foi
inserido, ou seja, a verificação se há casos de bullying
na escola.
Na etapa B ocorreu a formulação de possíveis atos
interventivos e preventivos que foram divididos em
ações que poderiam ser realizadas de maneira geral,
individual, na sala de aula e no âmbito familiar. As
ações gerais envolviam a análise minuciosa da
realidade, a criação do disque bullying, e as trocas
grupais de experiência durante a semana.
As ações voltadas para o lado individual dos alunos
envolveram a produção escrita sobre a vida escolar e
familiar e conversas informais com o grupo. Já as
ações desenvolvidas dentro da sala de aula
ocorreram por meio da criação de regras claras contra
o bullying, sequência de projetos e estratégias
voltados para a problemática e análise semanal e por
fim ações voltadas aos familiares dos alunos,
propiciando direcionar e nortear possíveis atitudes
que os pais precisam adotar para auxiliar no combate
a esse mal. Depois de realizados todos os passos do
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projeto, o que houve foi uma nova análise da
realidade escolar em questão.
Sendo desenvolvido passo a passo, Fante (2005)
relata que o projeto Educar para a Paz obteve uma
redução significativa no comportamento agressivo
dos alunos. Ele pode ser considerado um modelo
viável a ser implantado nas Unidades Escolares,
sendo necessárias algumas adequações ou pode
servir de base para a elaboração de outras possíveis
intervenções ou medidas preventivas.
Middelton-Moz e Zawadski citam como exemplo de
intervenção o programa desenvolvido nos EUA “Bully
Proofing Your School (Tornando sua escola à prova
de Bullying).” (2007, p.90) O foco desse programa é
subsidiar todos os envolvidos no processo
educacional, por meio de capacitações que
favoreçam o desenvolvimento de destrezas para que
possam lidar eficazmente com o problema.
O programa tem como ponto principal a construção
de um espaço onde os alunos se sintam tranquilos e
livres de atos maldosos. Uma das principais questões
é o estabelecimento claro sobre o comprometimento
e os limites permitidos para cada aluno.
Nosso foco está na criação de um ambiente escolar mais seguro
para todos, por meio da criação de uma cultura no interior da
escola que não tolere atos de agressão física ou emocional por
parte de qualquer pessoa; esse ambiente deve ser criado,
alimentado e mantido pelos alunos. O programa à prova de
bullying tem cinco componentes fundamentais: Professores e
Outros Funcionários, Maioria Preocupada, Bullies, Vítimas e
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Comunidade de Pais. (GARRITY ET AL., apud Middelton- Moz
e Zawadski, p. 90, 2007)

É possível perceber que a escola pode propiciar a
construção de um espaço saudável e positivo, sendo
intolerante com qualquer comportamento inadequado
ou negativo. A criação desse espaço deve contar com
a participação de todos os envolvidos no processo
educacional e o ato de delegar responsabilidades aos
alunos pode ser valioso também, pois possibilita o
crescimento e a manutenção de valores que os
rodeiam.
Os alunos do Programa citado participam ativamente,
opinam e oferecem sugestões por meio de encontros
que contam com agressores, vítimas e espectadores.
O ambiente, segundo as autoras, “é de carinho e
respeito, onde existe a valorização da “coisa certa”
em detrimento a “coisa errada”. As crianças
demonstram interesse em ir à escola e se sentem
seguras.” (2007, p. 93)
Os programas Educar para a Paz e Bully Proffing
Your School (Tornando sua escola à prova de
bullying) são exemplos de que existem intervenções
que podem ser realizadas, desde que todos os fatores
sejam levados em consideração, resultando
positivamente na redução dos casos de bullying. Para
tanto, é necessário o reconhecimento do problema,
interesse em resolvê-lo, o envolvimento de todos, a
conscientização e a busca de intervenções ou
estratégias coerentes com a realidade apresentada.
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Como enfrentar o fenômeno
Como já foi dito anteriormente, o bullying aparece
como um problema sério nas escolas. Ainda que não
seja novo, poucas escolas o consideravam uma
ameaça para as crianças e todos os que compõem a
comunidade escolar. O que se observava era uma
postura de ignorar o comportamento e o desejo que
acabasse por todos os envolvidos.
Segundo Olweus (1998) quando uma escola realiza
um debate entre diretores, professores, pais e alunos.
E sobre os problemas de agressividade ocorridos no
ambiente escolar, tem por objetivo que ocorra uma
diminuição desses atos de agressões, mas isso
demanda um certo tempo, para que seja possível
serem estudados e que se desenvolva a intervenção
correta no espaço escolar.
Segundo Middelton-Moz e Zawadski, muitas
iniciativas e metodologias já foram implantadas, com
variações de sucesso em seus resultados para a
redução dos casos de bullying.
Algumas campanhas antibullying se pautavam na
punição do agressor como resolução do problema.
Entretanto, as autoras acreditam que a punição para
quem prática o bullying muitas vezes se mostra uma
solução incoerente. Ainda corre-se o risco de as
punições tornarem-se um desafio ou serem tratadas
como mera banalidade.
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Elas acreditam também que a notificação pelos
familiares pode ser convertida em mais violência no
lar, pois devido aos medos internalizados em
consequência dos atos agressivos, pois, isso tende a
elevar o modo defensivo das crianças, favorecendo a
criação de outros tipos de defesas. Ainda, se o
ambiente de criação for norteado pela prática do
bullying, não convém chamar a atenção para si,
envolvendo outras pessoas de fora, pois como
resposta a criança poderá ser ainda mais agredida.
Ou, na pior das hipóteses a valorização do ato
agressivo pode vir a ser estimulada como uma prática
normal.
Algumas famílias “aprovam” esse comportamento,
acreditando que a criança leva vantagem, expõem
isso aos demais e a criança fica confusa, pois na
escola sua atitude é considerada errada e em casa,
tem a aprovação dos pais. Daí, o que acaba sendo
validado é a atenção da família e elas continuarão
reproduzindo o comportamento bullying.
Dessa maneira, as autoras acreditam que a
abordagem em relação ao bullies deve ser pautada
na compreensão, responsabilização e orientação de
que ele não é mau, e sim que apresenta um
comportamento que precisa mudar.
Quando crianças que estão apresentando bullying são
confrontadas com compreensão e ficam cientes de que não são
“más”, ao mesmo tempo em que recebem a mensagem de que
seu comportamento não será tolerado muitas estarão abertas a
escutar as escolhas que têm que fazer para mudar o seu
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comportamento e ser mais felizes na escola. Alguns podem levar
mais tempo do que outros para assumir responsabilidade e fazer
escolhas melhores, e outros podem nunca mudar. Proporcionar
às crianças “espelhos” honestos e sensíveis pode mudar suas
vidas e, alguns casos salva-las. (MILDDETON-MOZ e
ZAWADSKI, 2007, p. 89)

Fante também acredita que a melhor maneira de
diminuir os casos de bullying é oferecer “modelos
educativos norteadores de ações proativas” (2005,
p.93) que estejam pautados em atos e princípios que
vão de encontro a essa violência, responsabilizando
o autor (agressor) de forma compreensiva, e assim
desenvolvendo estratégias de reflexão para a busca
de soluções que não seja por meios violentos.
Pedra e Fante (2008) acrescentam também a
necessidade de que todos tomem ciência dos
possíveis danos que poderão ocorrer com os alunos
que sofrem o bullying em seu desenvolvimento social,
cognitivo e psicológico.
Faz-se necessário também que as unidades
escolares realizem orientações para que agentes e
docentes desenvolvam a capacidade de identificação
do problema, bem como as possíveis intervenções,
prevenções ou estratégias necessárias a fim de sanar
os problemas que surgirão dentro das observações
realizadas. Caso se faça necessário, os autores
completam que poder ser possível contar com “ajuda
de consultores externos, como especialistas,
psicólogos e assistentes sociais.” (2008, p.106).
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Como detectar o bullying no espaço escolar e a
importância do desenvolvimento de valores.
O fenômeno bullying apresenta características
ocultas, ou seja, qualquer mudança que aconteça no
comportamento dos alunos deve ser analisada, por
mais que pareça insignificante.
Os profissionais da área da educação precisam saber
como detectar o bullying no espaço escolar, para que
assim possam desenvolver valores nos alunos, como
por exemplo, realizando um questionário de múltipla
escolha agrupando três categorias: amizades,
agressões recebidas e agressões provocadas. Todas
essas perguntas têm como alvo as respostas dos
alunos, devem-se realizar diferentes sessões para
que se completem as informações.
A ideia é que todos da área da educação precisam
saber como prevenir e lidar com esse
comportamento. Desde o professor titular até a
inspetora de alunos. A observação torna-se um fator
primordial. Transmitir aos alunos confiança também é
extremante válido, pois eles se sentirão seguros em
contar caso estejam sofrendo bullying. Inúmeros
detalhes devem ser levados em consideração, desde
uma mudança comportamental até a queda das
mensurações nas avaliações. O professor e demais
funcionários precisam ter um olhar apurado e
detalhista.
O ideal é que todas as escolas tomem a iniciativa de prevenir a
violência antes que ela se instale em seu meio e inviabilize o
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processo educativo, chegando ao ponto de não conseguir
resolver, de um modo geral, as questões ligadas principalmente
aos conflitos interpessoais, geradores da violência. Para tanto, a
escola deveria ser um espaço democrático no qual o ensino se
estendesse para além da instrução, a convivência fosse tratada
de maneira democrática e os valores humanísticos fossem
transmitidos pela educação dos sentimentos e das emoções.
(Fante, 2005, p. 96)

Em meio a tantas turbulências a escola se vê como
principal agente desenvolvedor de conceitos e
valores nos alunos, agindo cautelosamente no
preparo de intervenções e estratégias preventivas.
Segundo Olweus (1998) quando há uma relação
eficaz entre professores e pais em reuniões de
associações para a compreensão dos problemas de
agressividade na escola, devemos observar que
esses atos são coerentes para o estímulo da empatia
(ou seja, a capacidade de sentir o que outros podem
sentir em uma situação semelhante). Dessa maneira,
torna-se possível mostrar que a escola é um espaço
onde todos são colaboradores, que fazem parte da
construção de uma sociedade melhor, que podem
conviver pacificamente com predominância do
respeito e da solidariedade.
Considerações Finais
O bullying é um comportamento negativo e prejudicial
que ocorre nas relações interpessoais que são
desencadeadas pelos alunos no espaço escolar.
Porém, é perceptível que tem ocorrido sua
proliferação nesse espaço, que, teoricamente é um
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espaço social onde deveria ocorrer a aquisição de
conhecimentos, a troca de experiências, o
desenvolvimento integral do ser humano.
Estamos assistindo crianças e adolescentes
elaborando e praticando atos de violência contra
outros sem ao menos refletirem sobre o quanto essas
atitudes ferem, magoam ou prejudicam a vítima.
Diante desse quadro, é de suma importância que os
órgãos governamentais, profissionais da educação,
pais e comunidade reconheçam a existência desse
mal e busquem estratégias e intervenções que
favoreçam a diminuição desse quadro, pois como já
foi dito no decorrer deste trabalho, se a violência é
algo aprendido, os sentimentos contrários a ela
também o são. A escola surge como um rico espaço
para o ensinamento desses sentimentos que com
certeza serão norteadores da construção de um
espaço melhor e mais humano.
As escolas são sistemas complexos e possuem suas
especificidades, portanto, é valioso que dentro desse
ambiente ocorra um trabalho preventivo em relação
ao bullying e caso seja detectada sua existência, seja
na sala de aula, no pátio ou outros espaços, a escola
elabore estratégias ou intervenções que levem em
consideração todos os fatores relacionados, sua
realidade e seus recursos, além de contar com a
participação de todos que compõem o corpo escolar
e da comunidade.
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Os trabalhos preventivos ou as intervenções que
serão desenvolvidas devem visar uma boa relação
entre os alunos, conscientizar sobre os malefícios
acarretados a todos os envolvidos e favorecer um
ambiente harmonioso, onde os alunos não tenham
medo, sintam-se seguros e confiantes em si mesmos.
A pergunta que talvez permeie os pensamentos da
maioria das pessoas seria compreender o que leva
uma criança ou adolescente a agir dessa maneira
agressiva contra outro, por que ocorre em grande
escala na escola e o que nós, enquanto profissionais
da educação, podemos fazer para a diminuição
desses casos.
Admitir que o bullying existe, reconhecer que há
falhas no sistema que tem permitido a ocorrência e
proliferação desses casos e o despreparo dos
profissionais educacionais em lidar com isso já pode
ser considerado um grande passo.
Os resultados de nossa pesquisa demonstraram que
não existe uma fórmula pronta para combater esse
mal, bem como para garantir que ele nunca mais
ocorrerá na escola. O que percebemos é que cada
realidade requer um olhar e intervenções diferentes.
A escola não deve permitir e a sociedade não quer
assistir crianças e adolescentes adotarem esse tipo
de comportamento negativo.
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O PODER PROPAGADOR DOS FESTIVAIS
NA DITADURA MILITAR DO BRASIL
Claudinéia Ricardo Pinheiro

Segundo muitos dicionários, a palavra censura
significa reprovação social, e durante a Ditadura
militar, efetivamente não era isso que ocorria, pois a
população nem de fato sabia concretamente o que
estava acontecendo no cenário da política Brasileira.
Portanto, neste aspecto é coerente perceber que a
sociedade vivia de uma verdade particular que
causava revolta e estranheza aos ideais difundidos
pelo governo atuante, pois a totalidade da sociedade
via-se reprimida em suas opiniões.
Diante de um cenário de militância política, surgem os
festivais de música popular brasileira, daí por diante a
MPB se projeta nacionalmente criando estruturas
para se apresentar em grandes espaços públicos,
tendo uma temática ligada diretamente à situação
política do país.
Foi neste momento que apesar do grito fundo de dor e revolta,
também com o olhar atualizado e quase profético das
possibilidades reais de ser e sentir, com o aumento dos
movimentos estudantis, o aumento das multidões nas ruas e o
aumento da produção cultural que cantores através do seu jeito
próprio decidiram dar soluções aos problemas políticos,
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ideológicos e culturais inovando desta forma a arte musical e
inaugurando um novo ciclo de estruturação modernista.
(NAPOLITANO, 2004, p. 176)

A canção de protesto impulsionada pelos festivais
adquiriu o papel de contestadoras da sociedade, que
já não tinha mais a liberdade nem mesmo em
universidades, cinemas, televisão, teatro e também
na música; sendo estes alvos principais da censura
dos militares.
A música teve uma maior ênfase e expansão, levando
a milhões de brasileiros sua crítica sobre as mazelas
de uma população que vivia confinada por leis que a
impediam de defender seus ideais.
Essas canções eram vistas pela massa populacional
como sua própria voz.
Nesses festivais, o povo expressa claramente sua paixão pela
controvérsia e o seu amor às decisões pelas quais todos sejam
responsáveis. Se não podemos escolher o presidente de
Republica, nos irmanamos numa decisão feita de solidariedade
(NAPOLITANO, 2004, p. 213)

Essas canções queriam não apenas enviar
mensagens aos letrados, mas sim a toda massa
populacional, isso foi alcançado de forma satisfatória
durante os festivais conseguindo um apoio e
conhecimento geral em torno do contexto social,
porém isso só acontece quando as mensagens
sublineares ficam mais explicitas nas canções com
entendimento mais fácil e contextualizado ao
cotidiano.
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A era dos Festivais é marcada principalmente por
uma intensa produção Artística no campo musical, e
por uma resistência forte da MPB com sua música de
protesto; toda a discussão de luta social e política, a
partir deste momento, é canalizada para a música de
forma arrebatadora.
Para entender a lógica desse processo, é preciso relembrar que
os generais - presidentes do golpe de 1964 não têm
isoladamente, os plenos poderes do ditador “clássico”. Eles são
escolhidos dentro do conjunto de generais - de exército, os
“quatro-estrelas”, para governar em nome do sistema militar.
Não é uma ditadura pessoal, como a de Getúlio Vargas no
Estado Novo (SILVA, 2001, p. 51).

Para os compositores e intérpretes musicais era
necessária através da expressão música que
ocorresse na população a transformação de
consciências, e os ditadores percebem esta
tendência já a partir da metamorfose dos festivais que
ganham cada vez mais proporção e preocupam o
governo ditador.
Contudo, protesto e nacionalismo fazem parte do coro
dos festivais, as músicas aos poucos se tornam
agressivas para com o momento político e cultural e
vão criando nestes ambientes uma força intrínseca da
necessidade da mudança dos paradigmas e apoio às
causas, tentando criar também, no aspecto político
uma força arrebatadora, que os festivais já haviam
criado na população.
Porém, o governo cria estratégias, e aos poucos vai
abafando essa tendência, usando recursos da
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ditadura com mais ênfase e conseguindo fazer com
que os festivais se tornem apenas meros
coadjuvantes desta história que estava ainda
nascendo.
Os militares tinham a chance de chamar os seus
crimes de simples consequências dos crimes políticos
cometidos
pelas
suas
vítimas.
Assim,
a
responsabilidade moral dos crimes foi indiretamente
repassada às vítimas que não tinham seus direitos
políticos e civis acabavam por aceitar esta realidade.
Sendo atacados e retirados inúmeros valores e
direitos, a sociedade brasileira começa a buscar
meios de criticar ativamente a realidade expressa
pelo poder militar. Mas ao mesmo tempo em que se
chocava diretamente com representantes, teriam que
ser o mais sigiloso e discreto possível, pois o peso da
repressão já era conhecido por muitos integrantes
desta sociedade. A década de 60 ficou conhecida
como a época de uma militância efervescente, que
rapidamente de anônima transformou- se em produto
musical de protesto político e social. Desta forma, o
anseio de ser criticamente ativo foi despertado nos
mais variados blocos da sociedade brasileira.
Tudo isso expressava grande inquietação social, em parte
explicada pela situação crítica da economia do país, e que, na
esfera política, se refletia em episódios tensos (BOLLE, 1980, p.
93).

As manifestações estudantis, sindicais, culturais e de
vários
outros
órgãos
intensificaram-se
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demasiadamente, explicitando a insatisfação da
sociedade reprimida por todos os lados.
Com todas estas repressões, englobando todos os
veículos de difusão de opinião, impossibilitou-se
assim o crescimento de uma cultura crítica, pois a
censura endurecia-se cada vez mais, e os intérpretes
da música e de outras áreas artísticas sofreram duras
repressões com prisões, torturas, exílios e mortes.
O reflexo desta complexidade social vem se refletir no
setor cultural, também sobressaindo os musicais dos
festivais, que trazia consigo uma mudança radical no
que se conhece no cenário musical até então, pois,
segundo Augusto de Campos (1974, p. 60) “As
criações intelectuais de uma nação tornam-se
propriedade comum de todos”
Sendo a censura algo presente no cotidiano das
pessoas
moradoras
dos
grandes
centros,
contestações e afrontamentos diretos contra o
regime, seria algo arriscado. Pensando nos possíveis
atos deliberados da repressão, usaram-se muitas
mensagens carregadas de metáforas e conteúdos de
ideais políticos em suas entrelinhas. Peças teatrais,
músicas, filmes, livros utilizaram desses efeitos para
efetuar a repercussão de suas propostas políticas
para a massa populacional, escapando do intenso
bloqueio dos censores da ditadura.
A “Era dos Festivais”, como ficou conhecido esse
período, revelou um momento da história da música
popular em que nunca se compôs, gravou, cantou,
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tocou e ouviu tanta música inédita com a participação
popular em massa, as canções finalistas eram
votadas, comentadas e apoiadas ou não pela
população.
O panorama crítico e criativo da música popular era dominado
pela presença de uma forte corrente nacionalista e engajada
que, com o declínio da Bossa Nova e a subida ao poder das
forças conservadoras, encontravam um terreno propício para se
desenvolver, especialmente entre o público estudantil, avesso
às formas culturais que pudessem ser relacionadas a uma
indesejável “invasão cultural imperialista” (HOLLANDA, 1984,
p.53)

Os festivais trouxeram para os músicos muita
repressão por estarem contra as ordens
organizacionais do governo. Muitas famílias foram
separadas, pessoas desapareceram e infelizmente as
massas populacionais não entendiam ou fingiam não
entender o que estava acontecendo.
Os civis procuravam viver uma vida normal, aceitando
tudo o que era imposto pelo militarismo, sem
contestar e ainda se tornavam saudosistas de toda a
situação ditatorial. Portanto, a música fez muita gente
compreender as mensagens sublineares do contexto
atual, fazendo com que as pessoas se sentissem
acuadas e temerosas ao futuro individual e da sua
família.
Contudo,
os
universitários,
pessoas
mais
esclarecidas, mesmo sendo minoria e de classe
média, fizeram grande mobilização e deixaram
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temerosos os governantes, mas ainda era a classe
pobre na sua maioria que movia a aceitação ditatorial.
Portanto o governo, perante esta situação de repulsa
a seus ideias cria o AI 5, com isso a repressão fica
ainda mais intensa e os festivais de música popular
adquirem um novo conceito musical, que trazia em
suas canções mensagens mais intensas e às vezes
até explicitas contra a Ditadura.
Quanto às canções, em sua maior parte reafirmavam o prestigio
da temática social, trabalhando com referências às dificuldades
colocadas pela nova situação política, tanto ao nível da
expressão do intelectual, quanto em relação ao cotidiano das
classes populares, representadas por marias, motoristas de
caminhões e violeiros. (HOLLANDA, 1984, p.58)

Algumas músicas se tornaram objeto de desavenças
e polêmicas, como por exemplo, a canção “Alegria
Alegria” de Caetano Veloso.
Nesta canção de Caetano, a novidade de uma letra
construída a partir de referências ao cotidiano da
cultura urbana, montando uma espécie de painel do
fragmentário mundo das bancas de revista, das fotos
e nomes, das espaçonaves e guerrilhas, iluminado
pelo brasileiríssimo sol de quase dezembro. Além da
referência às mitologias da comunicação de massa, a
crítica musical, explícita na bem-humorada alusão à
“canção que consola”, quando a MPB procurava
desenvolver uma retórica da revolta – e a crítica
comportamental, influenciada pela atitude “hippie” de
quem vai pelas ruas sem lenço e sem documento,
nada no bolso ou nas mãos.
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Certas problemáticas localizadas como família, o
casamento, a roupa, o corpo, o amor etc. passavam
a ser valorizadas e em certo sentidos “politizados”
pela intervenção do cantor, numa tentativa de
recolocar o repertório de preocupações tidas como
legítimas ou prioritárias pelo pensamento de
esquerda. Por que não? A música “Alegria Alegria”
assume um papel de expressão de uma tomada de
posição crítica em face dos rumos da MPB. Ela
“desafinava” com novas informações a redundância
da MPB de protesto.
Análise das letras das músicas da MPB

As músicas analisadas neste trabalho mostram que a
repressão e a censura passaram através do
Departamento Nacional de Censura a fazer parte
como uma sombra na vida dos pensadores, poetas,
letristas e compositores do país.
Em todos os cantos do país era possível perceber o
crescimento da violência e o cerceamento da
liberdade de expressão.
Nas letras podemos perceber como a censura é uma
figura subjetiva, pois, o censor pode entender uma
música como uma história de amor ou desamor
quando na verdade é uma crítica a ditadura.
O censor ainda pode ver subversão onde um
compositor queria apenas apresentar seus
sentimentos.
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Além dos sensores foi formada também uma patrulha
ideológica, integrada por opositores ao sistema de
governo não deixava passar os compositores que
gravavam canções que exaltavam o Brasil. Era uma
censura às avessas.
O compositor estava exaltando o país e não o sistema
de governo, porém qualquer música ufanista era
motivo de desavença entre o compositor e os
opositores do governo.
O compositor era taxado de traidor e praticamente
banido das rodas de compositores.
Existiu também a censura das músicas que
atentavam contra a igreja, a moral e aos bons
costumes pelo padrão militar, diversas músicas foram
censuradas nesta categoria.
Opinião – Zé Keti – 1964
Podem me prender
Podem me bater
Podem, até deixar-me sem comer
Que eu não mudo de opinião

O show opinião causou grande impacto, pois, as
músicas e as falas tinham um conteúdo social e
político.
O espetáculo tinha em seu repertório a música de Zé
Keti, com o mesmo nome do espetáculo.
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O trecho analisado deixa claro que a ditadura em
curso havia começado a contribuir para o crescimento
do terror através de atos de prisão e espancamento.
O show teve momentos de tensão quando a plateia
enfrentou os atores e cantores para intimidá-los e
tentar fazer com que eles mudassem de opinião. O
teatro foi pichado logo após a estreia do espetáculo.
Ter opinião diversa dos poderosos era passível de
prisão, falar abertamente sobre esta opinião podia ser
uma sentença de morte.
O programa completo do show e pode ser encontrado
no link do anexo 5.
Marcha da Quarta-feira de Cinzas - Carlos
Lyra/Vinicius de Moraes – 1964
Acabou nosso carnaval
Ninguém ouve cantar canções
Ninguém passa mais brincando feliz
E nos corações saudades e cinzas foi o que restou
Pelas ruas o que se vê é uma gente que nem se vê
Que nem se sorri, se beija e se abraça
E sai caminhando, dançando e cantando cantigas de amor
E no entanto é preciso cantar
Mais que nunca é preciso cantar
É preciso cantar e alegrar a cidade
A tristeza que a gente tem qualquer dia vai se acabar
Todos vão sorrir, voltou a esperança
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A música Marcha da Quarta-Feira de Cinzas, fez
parte do repertório do espetáculo Opinião. Será feita
a análise do trecho inicial da canção apesar de que a
canção inteira é um relato do que está acontecendo
no Brasil da ditadura.
A música tem um arranjo de uma marchinha de
carnaval só que em um compasso mais lento.
Existem diversas gravações entre elas: Nara Leão,
Elis Regina e Toquinho.
A letra fala da tristeza do povo brasileiro após a
instauração da ditadura, o povo alegre que fazia da
rua a extensão do seu quintal para brincar o carnaval
está triste por causa da proibição de encontros com
os amigos nas ruas do país.
Toda reunião na rua era dispersa pela polícia ou os
integrantes eram presos, o povo estava proibido de
fazer rodinhas de conversas.
A repressão está começando a mostrar suas garras
deixando o povo triste e a analogia com as cinzas no
coração fala sobre o início dos anos sombrios.
Pedro Pedreiro - Chico Buarque – 1965
Pedro pedreiro penseiro esperando o trem
Manhã parece, carece de esperar também
Para o bem de quem tem bem de quem não tem vintém
Pedro pedreiro fica assim pensando
Assim pensando o tempo passa e a gente vai ficando prá trás
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Esperando, esperando, esperando, esperando o sol esperando
o trem, esperando aumento desde o ano passado para o mês
que vem.

A música de Chico Buarque começa falando sobre as
dificuldades do trabalhador para chegar ao trabalho.
Esperar uma condução já era um problema o
crescimento da população não era acompanhado
pelo crescimento dos benefícios sociais, como
transporte, saúde e educação.
O povo está carente sem perspectivas e a manhã que
parece carecer é um amanhã melhor como os
compositores falavam sobre o fim da ditadura.
Como o próprio Chico diz o país está ficando para
trás, o país está estagnado e o povo esperando por
algum desfecho.
Veja que Chico marca o esperando, pois, o brasileiro
está em compasso de espera por um país melhor com
os militares no poder.
A crítica sobre o aumento salarial que o trabalhador
está esperando é um problema que é atual, o povo
espera um aumento de salário que quando chega não
cobre os custos de aumento ocorridos no ano
anterior.
Porta Estandarte - Geraldo Vandré – 1966
Cantando e canto sim
E não cantava se não fosse assim
Levando pra quem me ouvir
Certezas e esperanças pra trocar
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Por dores e tristezas que bem sei
Um dia ainda vão findar

Nesta música podemos ver novamente o teor do
canto, o povo brasileiro é alegre e canta suas alegrias
só que esta característica está sendo podada pela
ditadura.
Então o compositor fala como na Marcha da Quartafeira de Cinzas que o cantar é necessário para
através da música passar a esperança.
A certeza de que a dor e a tristeza vão acabar leva
para o povo a sensação de que a espera pelo fim da
ditadura não é em vão.
A música afirma que a mensagem vai ser ouvida
porque está sendo cantada, o compositor afirma que
se não fosse por este motivo ele não cantaria.
Para a análise seguinte é preciso lembrar que roda
viva não foi somente uma música de Chico Buarque,
era também um espetáculo teatral.
A peça com texto de Chico entra em cartaz no dia 17
de Janeiro de 1968 com a direção de José Celso
Martinez Correa.
A peça fica em cartaz por três meses no Rio de
Janeiro no teatro oficina, já sendo encenada em São
Paulo no teatro Ruth Escobar no dia 17 de julho de
1968.
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O teatro foi invadido pelo CCC – Comando de Caça
aos Comunistas, grupo de extrema direita que
destruiu os cenários e espancou atores.
Em Porto Alegre a temporada não passou da
apresentação de estreia, pois alguns atores foram
sequestrados e agredidos. Logo em seguida o
espetáculo foi proibido em todo o Brasil.
Roda Viva – Chico Buarque – 1967
Tem dias que a gente se sente
Como quem partiu ou morreu
A gente estancou de repente
Ou foi o mundo então que cresceu
A gente quer ter voz ativa
No nosso destino mandar
Mas eis que chega a roda-viva
E carrega o destino pra lá

No trecho analisado o compositor aborda o tema do
exílio de brasileiros e dos mortos pela ditadura e ainda
fala sobre a estagnação do país.
O compositor fala sobre a voz ativa, porque a ditadura
impede o povo de falar, de votar e exercer seus
direitos o povo não tem voz e não manda no próprio
destino, pois e refém da ditadura.
É o sistema de governo que manda e determina o
destino do povo, o preso político morre ou é exilado
enquanto a roda gira.
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Esta é uma das músicas mais bem construídas de
Chico, as rimas da música nos dão a impressão da
roda gigante girando, as terminações dos versos nos
dá a impressão da roda no alto e no baixo como está
à vida do brasileiro após o início da ditadura.
No Festival Internacional da Canção de 1968 duas
músicas disputaram o primeiro lugar, Sábia e Para
Não Dizer que Não Falei de Flores.
Para o público a música de Vandré era o hino contra
a ditadura e quando Sabiá foi eleita vencedora o
ginásio inteiro vaiou.
Com a análise das duas músicas veremos que ambas
contêm características do protesto.
O mais interessante é que Sabiá não era vista assim
pelo público e Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores
não era vista assim pelo compositor.
Geraldo Vandré gravou uma entrevista em que diz
que nunca foi antimilitarista, ele afirma que não fez
músicas para protesto ele fez música para os
brasileiros.
Sua afirmação está correta, o que é necessário
compreender é que o público passa a ser dono da
música após a sua divulgação.
Suas músicas eram feitas para os brasileiros em uma
situação de ditadura e o compositor e cantor sempre
foi a favor da liberdade.
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Sua música Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores
virou o hino contra a ditadura.
O povo a tornou um hino e foi para o povo que ela foi
escrita, o que fazer se o povo se apossou de algo que
era para ele.
Porém podemos observar também que todas as
músicas de Vandré tem um cunho social.
Duas semanas após o fim do festival a música Pra
Não Dizer Que Não Falei de Flores, que também ficou
conhecida como “caminhando”, foi proibida pelo
governo federal de ser executada nas estações de
rádio e nos locais públicos.
Sabiá – Tom Jobim e Chico Buarque – 1968
Vou voltar
Sei que ainda vou voltar
Vou deitar à sombra
De uma palmeira que já não há
Colher a flor que já não dá
E algum amor talvez
Possa espantar as noites
Que eu não queria
E anunciar o dia

A música é mais pura e foi cantada com vozes mais
cálidas há uma intertextualidade com a Canção do
Exílio de Gonçalves Dias.
A música foi vaiada pelo público que acreditava que a
canção estava fora da realidade atual do Brasil,
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enquanto que Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores
era forte e falava sobre soldados e armas num país
sem liberdade.
Alguns críticos viam a canção Sabiá como um aviso
do futuro que estava reservado a vários brasileiros, o
exílio.
A canção fala em voltar e deitar-se à sombra de uma
palmeira, ela nos remete a saudade da Canção do
Exílio, como se a pessoa que estivesse voltando
tivesse um impedimento para o retorno.
Quando a canção fala em espantar as noites que eu
não queria, subtende-se que a época da ditadura é a
noite a ser espantada e o anunciar do dia seria o fim
da ditadura.
Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores - Geraldo
Vandré – 1968
Há soldados armados, amados ou não
Quase todos perdidos de armas na mão
Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição
De morrer pela pátria e viver sem razão
Vem, vamos embora, que esperar não é saber,
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Vem, vamos embora, que esperar não é saber,
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.

A música inteira é um protesto, a melodia é em forma
de hino e a letra fala sobre soldados, armas, história,
fome, crianças e escolas. É uma das músicas com
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versos mais contundentes sobre a reprovação do
regime militar.
O trecho analisado fala sobre soldados armados,
quando fala sobre amados é que qualquer soldado
tem uma família, ele pode não ser amado quando está
em formação contra o povo, mas ele é amado pela
sua família.
O trecho também fala nos quartéis que dão aos
jovens a base para lutar pela pátria, mas como lutar
por uma pátria que está oprimida.
Então a música convida o povo para ir embora, ir
embora do país, deixar tudo pra trás, pois esperar por
mudanças não é saber que ela vai acontecer.
O mais incrível desta disputa de Sabia e Pra Não
Dizer Que Não Falei de Flores, é que Sabiá não era
vista pelo público como uma canção de protesto e Pra
Não Dizer Que Não Falei de Flores não era vista
como canção de protesto pelo compositor.
Geraldo Vandré gravou uma entrevista em que diz
que nunca foi antimilitarista, veja anexo 12 ele afirma
que não fez músicas para protesto ele fez música
para os brasileiros.
Sua afirmação está correta, o que é necessário
avaliar é: o público passa a ser dono da música após
a sua divulgação?
Sua música Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores
virou o hino contra a ditadura porque o povo a tornou
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um hino e foi para o povo que ela foi escrita, o que
fazer se o povo se apossou de algo que era para ele.
Suas músicas eram feitas para os brasileiros em uma
situação de ditadura e o compositor e cantor sempre
foi a favor da liberdade. Todas as músicas de Vandré
têm um cunho social.
Duas semanas após o fim do festival a música Pra
Não Dizer Que Não Falei de Flores, que também ficou
conhecida como “caminhando”, foi proibida de ser
executada em rádios e locais públicos, pelo governo
federal.
No final do ano de 1968 entra em vigor o AI5 e Chico
se sente pressionado a deixar o país e a canção
Sabiá vira realmente o símbolo do exílio político,
O ano de 1968 foi um ano de grande atividade entre
os compositores ou um ano de grande desleixo dos
censores da ditadura, além das finalistas do Festival
Internacional da Canção, temos ainda as músicas
como Bom Tempo de Chico Buarque, Terra Plana de
Geraldo Vandré, É Proibido Proibir de Caetano
Veloso com grande conteúdo contra a ditadura que
não foram censuradas.
Ainda falando de Geraldo Vandré outra música dele
chama a atenção pela letra uma grande maioria
confunde a letra como uma despedida de namorados,
porém ela é realmente uma canção de despedida de
partida para o exílio.
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Canção da Despedida – Geraldo Azevedo e Geraldo
Vandré – 1968
Já vou embora, mas sei que vou voltar
Amor não chora, se eu volto é pra ficar.
Amor não chora que a hora é de deixar
O amor de agora, pra sempre ele ficar”.

O trecho acima mostra bem à despedida, assim como
a certeza da volta, a certeza vem da crença que o país
vai conseguir dar um fim na ditadura. O amor citado
na música é o Brasil.
O autor já prevê sua volta após o fim da ditadura, a
“hora é de deixar” marca o início das prisões e torturas
dos intelectuais e artistas.
O autor fala do amor para sempre, que é o amor do
povo pelo país, o amor incondicional e resistente a
ditadura.
O cantor e compositor Taiguara, foi um dos mais
censurados pela ditadura, em um trecho de um show
que realizou para a TV Bandeirante, veja anexo 14,
ele diz que teve no ano de 1973 em um mesmo disco
11 canções censuradas, ou seja, o disco foi
censurado, e a matriz de produção para a impressão
dos LP´s já estava pronta.
No mesmo show ele informa que teve 44 músicas
censuradas em 1974, podemos ouvir e afirmar que
grande parte de suas canções podem ser
confundidas como canções de amor ou dor de
cotovelo.
70
Claudinéia Ricardo Pinheiro

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

Com este disfarce apesar da grande quantidade de
músicas censuradas, ainda resta uma grande
quantidade de música de protesto do Taiguara para
analisar.
Hoje – Taiguara – 1969
Hoje
Trago em meu corpo as marcas do meu tempo
Meu desespero a vida num momento
A fossa, a fome, a flor, o fim do mundo.

A letra desta música e o arranjo é para uma música
de amor, porém, podemos perceber a crítica à
ditadura.
Quando o compositor diz “trago em meu corpo as
marcas do meu tempo” podemos observar dualidade
com as marcas de espancamento nos porões da
ditadura, e o tempo pode ser a medida dos anos em
que o país já está sobre o regime militar.
O verso seguinte mostra o desespero de imaginar que
a vida está acabando em um momento de
espancamento ele pode chegar até a morte, ou na
privação de alimento e água nos porões da ditadura,
o sentimento de que o fim do mundo está batendo à
porta.
Universo do Teu Corpo – Taiguara – 1970
Eu desisto
Não existe essa manhã que eu perseguia
Um lugar que me dê trégua ou me sorria
Uma gente que não viva só pra si
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Só encontro
Gente amarga mergulhada no passado
Procurando repartir seu mundo errado
Nessa vida sem amor que eu aprendi
Por uns velhos vão motivos
Somos cegos e cativos
No deserto do universo sem amor

Esta outra música de Taiguara é ainda mais doce e
se parece com uma canção de amor, mas ele está
falando de esperar por uma manhã sem ditadura, com
trégua e que as pessoas voltem a sorrir.
Sua letra fala em gente amarga que vive no passado
quando o povo era feliz, e esquece que por motivos
ruins passaram a viver sem amor e alegria.
Esta gente amarga está vivendo o em um país
sombrio onde pessoas são torturadas e mortas.
O sentimento de derrota do compositor aparece no
primeiro verso, perseguir uma manhã melhor é o
desejo de todos os brasileiros, porém a repressão
está acabando com as esperanças.
Está começando o pior período da ditadura. Nesta
época diversos compositores tiveram problemas para
passar as letras de suas músicas pela censura.
Foi um período de intensa produção musical e
algumas letras tentavam passar para o povo um
pouco de esperança no futuro.
Apesar de Você – Chico Buarque – 1970
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Hoje você é quem manda,
Falou, tá falado
Não tem discussão
A minha gente hoje anda
Falando de lado
E olhando pro chão, viu
Você que inventou esse estado
E inventou de inventar
Toda a escuridão
Você que inventou o pecado
Esqueceu-se de inventar
O perdão

Esta música é uma prova de que os censores da
ditadura não eram tão inteligentes ou espertos, a
música passou pela censura e foi aprovada.
Logo depois de gravada quando ela começou a ser
executada nas rádios, uma nota saiu em um jornal
dizendo que o “você” da música era o governo, ou
seja, a figura da ditadura.
A música fala de quem manda e que o país está um
caos com os desmandos do governo. O povo não tem
voz e a música fala em povo calado que fala de lado
com medo de ser ouvido e ser delatado.
O fato de olhar para o chão não pode ser encarado
como sinal de respeito e sim como um verdadeiro
pavor de encarar a polícia e acabar preso.
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O povo tem medo de ir preso e enfrentar a escuridão
da tortura e morte nos porões da ditadura.
O compositor diz que “hoje você é quem manda”,
porém, deixa subentendido que amanhã pode ser
diferente, o amanhã pode ser livre.

Viagem – Taiguara – 1970
Vai
recupera a paz perdida e as ilusões,
não espera vir a vida as tuas mãos
Faz em fera a flor ferida e vai lutar
Pro amor voltar

O suposto amor está presente novamente nesta
música de Taiguara e mais uma vez não temos uma
canção de desamor e sim uma canção de protesto.
O compositor fala em paz perdida e desde o início da
ditadura o povo não tem paz só tem medo.
A parte sobre a vida em tuas mãos é mais uma alusão
à ditadura que controlava o povo e os que
discordavam do governo eram mortos.
O ato de lutar pela volta do amor está diretamente
ligado ao lutar pelo fim da ditadura o amor é o país,
temos ainda a citação da flor que é o símbolo da
resistência, cantada em inúmeras músicas de
protesto.
O cantor Odair José está diretamente ligado à
ditadura, só que de uma forma diferente dos
compositores apresentados até o momento.
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Ele era um compositor de música popular, música
para o povão, considerada brega e suas músicas
foram censuras não por causa do ataque ao sistema
de governo e sim pelos supostos ataques à família à
moral e aos bons costumes.
Vou Morar Com Ela – Odair José – 1971
O meu amor
Foi aumentando
Cresceu demais
E uma hora por dia
Já não resolve mais
E uma hora por dia
Já não resolve mais
Quando fico sozinho
Me desligo de tudo
Não sei o que faço
Só me sinto feliz
Quando estou em seus braços
Só me sinto feliz
Quando estou em seus braços
Não suporto mais viver longe dela
Não aguento mais, eu vou morar com ela.

Esta música foi censura porque o compositor diz “vou
morar com ela” e não “vou casar com ela”. Este tipo
de letra era segundo os censores contra a instituição
do casamento e contra o que a igreja pregava.
75
Claudinéia Ricardo Pinheiro

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

Os militares e a igreja tinham uma relação bastante
estreita e uma visão muito parecida do que era correto
para o país.
A censura vê como uma obrigatoriedade a realização
de um casamento para que a felicidade que o
compositor prega na música seja possível.
Neste caso a censura é tão sem sentido porque o
analisador usou sentimentos pessoais, é muito
tacanho crer que a música faz um protesto contra o
casamento.
Além disso, a música também pode ser vista como
uma apologia ao trabalho das prostitutas já que em
um dos versos diz “e uma hora por dia, já não resolve
mais”, uma clara alusão ao tempo que normalmente
é gasto com as prostitutas.
Deus Lhe Pague – Chico Buarque – 1971
Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir
A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir
Por me deixar respirar, por me deixar existir
Deus lhe pague

A ironia é gritante na letra desta música, o
agradecimento que o compositor coloca ao final de
cada estrofe é uma maneira de zombar dos poucos
direitos que o cidadão do Brasil tem com a presença
da ditadura.
O agradecimento por poder respirar está diretamente
ligado à tortura, se o governo acreditasse que você
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era um delator ou opositor da ditadura este seu direito
era tirado, ou seja, você era morto.
A ironia no agradecimento pelo pão para comer era
por causa do aumento do custo de vida no país estava
elevado para os brasileiros de classe mais baixa.
É incrível como Chico coloca em uma mesma estrofe
itens básicos de sobrevivência como comida, ar e
dormir sabendo que eram os primeiros itens a ser
retirados se voe fosse preso pelos torturadores.
O nascer já lhe tinha sido concedido, porém, a
privação do sono, do ar e da comida podia levar o
preso ao outro lado da existência, podia te levar à
morte.
O Jovem Guarda não foi um movimento que se
engajou na luta contra a ditadura ou teve seus
seguidores como perseguidos políticos.
O rei Roberto Carlos tornou-se rei durante a ditadura
ele era o bom moço que tinha letras alegres e fáceis
sem dar grande trabalho para os censores.
A música Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos é
de 1971 e teve passagem livre dos censores por ser
uma música de amor, mais uma música romântica do
rei.
Segundo história contada por Roberto ele tinha
acabado de voltar de uma viagem à Londres onde
tinha se encontrado com Caetano Veloso e após
passar um tempo com o cantor exilado e Roberto
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resolve compor uma música para
Caetano.

homenagear o

Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos – Roberto
e Erasmo Carlos – 1971
Um dia a areia branca seus pés irão tocar
E vai molhar seus cabelos a água azul do mar
Janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar
E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar
Debaixo dos caracóis dos seus cabelos
Uma história pra contar de um mundo tão distante
Debaixo dos caracóis dos seus cabelos
Um soluço e a vontade de ficar mais um instante

Quando Roberto fala em areia branca e água azul do
mar, ele fala da Bahia terra de Caetano, tão diferente
da sombria Londres e da qual Caetano sente muita
falta.
O Roberto faz uma alusão ao fim da ditadura e a volta
de Caetano ao Brasil em “... janelas e portas não se
abrir pra ver você chegar...”. As lágrimas de Caetano
serão de alegria por estar em casa novamente.
O que mais desviou a atenção dos censores foi o
compositor falar sobre os caracóis dos cabelos.
Na época do exílio Caetano estava com cabelos
longos e cacheados comprovando que a música foi
uma homenagem para Caetano, porém os sensores
pensaram que como uma música de amor Roberto
havia dedicado a alguma musa.
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Como 2 e 2 – Caetano Veloso – 1971
Quando você
Me ouvir cantar
Venha não creia eu não corro perigo
Digo não digo não ligo, deixo no ar
Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar
Tudo vai mal, tudo
Tudo é igual quando eu canto e sou mudo
Mas eu não minto não minto
Estou longe e perto
Sinto alegrias tristezas e brinco

Na mesma viagem à Londres Roberto pede a
Caetano que escreva uma música para ele gravar e
Caetano compõe Como 2 e 2 que foi gravada por
Roberto e fez grande sucesso.
É engraçado que a música não tenha sofrido censura
e novamente vem à questão da popularidade de
Roberto e a falsa crença de que ele só compunha e
gravava músicas românticas.
A letra fala em correr perigo e Caetano fugiu do Brasil
e está exilado por causa dos perigos da ditadura, ele
afirma que tudo vai mal, ele está fora do país por
exigência de um governo e isso não pode ser bom.
A aliteração no quarto verso da estrofe mostra que
falando ou não da ditadura a situação não vai mudar,
só haverá mudanças com o fim do sistema de
governo.
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Ele afirma que cantando ou ficando mudo tudo é igual,
seus versos não são ouvidos, ou seja, o seu protesto
não está sendo ouvido. O estar longe e uma
referência ao exílio de fato.
Pesadelo – Maurício Tapajós / Paulo César Pinheiro
– 1972
Você corta um verso, eu escrevo outro
Você me prende vivo, eu escapo morto
De repente olha eu de novo
Perturbando a paz, exigindo troco
Vamos por aí eu e meu cachorro
Olha um verso, olha o outro
Olha o velho, olha o moço chegando
Que medo você tem de nós, olha aí

Não é preciso ser esperto para perceber que a
segunda estrofe desta música é uma crítica à censura
e a tortura na época da ditadura.
Novamente não se sabe como a música passou pela
censura, o que leva alguns historiadores a crer que
alguns censores eram simpatizantes do fim da
ditadura.
Esta música é muito explicita com relação aos
desmandos da ditadura o primeiro e o segundo verso
da estrofe analisada enumera os maiores desmandos
da ditadura que a censura e a tortura.
No terceiro podemos ver que não havia dúvidas que
os opositores da ditadura tiravam a paz dos
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governantes, “olha eu de novo”, mostrando que em
todos os momentos que o modo velho de governar
podia a qualquer momento ser substituído pelo novo.
A declaração “que medo você tem de nós” fecha a
estrofe de forma brilhante, pois os governantes
oprimiam o povo por medo de que eles acabassem
com a festa e os desmandos e exigissem a volta dos
seus direitos civis.
Teu Sonho Não Acabou – Taiguara – 1972
Só feche seu livro quem já aprendeu
Só peça outro amor quem já deu o seu
Quem não soube à sombra não sabe à luz
Vem não perde o amor de quem te conduz
Eu preciso, eu preciso de você
Ah eu preciso, eu preciso, eu preciso muito de você

Esta música de Taiguara traz vários pontos para
análise da ditadura, a questão da censura dos livros,
periódicos, rádio e televisão, podem ser
subentendidas no primeiro verso, o país estava com
problemas na educação.
O lutar pelo país amado pode ser subentendido no
segundo verso desta estrofe, não se troca de país e
consequentemente de amor.
Na terceira estrofe temos a dualidade entre sobre
sombra e luz, sendo que a sombra é a ditadura que
traz o terror e escuridão das torturas e a luz é o novo
amanhã o país livre.
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Na parte final Taiguara diz que todos os brasileiros
precisam um do outro para livrar o país amado das
garras dos militares.
Considerado o mais irreverente cantor e compositor
brasileiro Raul Seixas achava engraçada a moda das
músicas de protesto.
Para ele protestar sobre tudo e qualquer coisa fazia
parte do seu processo criativo para fazer música.
Uma das músicas de protesto mais conhecidas de
Raul é Mosca na Sopa, que compara o brasileiro
como mosca na sopa dos militares no poder, a mosca
que estraga o banquete dos maiorais.
O compositor ainda diz que pode utilizar o veneno
mais conhecido da época o DDT e pode mata um ou
dois, porém, não calará a massa ou a nuvem de
moscas que virão para substituir as mortas.
A música analisada também não doura a pílula sobre
o momento político que o país vivia.
Ouro de Tolo – Raul Seixas – 1973
Eu devia estar contente
Porque eu tenho um emprego
Sou um dito cidadão respeitável
E ganho quatro mil cruzeiros por mês

Nesta estrofe temos uma crítica ao que contenta o
brasileiro, este contentamento não é à toa o
desemprego estava crescendo no país e ter um
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emprego com salário garantido no final do mês era
um consolo pobre para o povo.
O cidadão respeitável era o que engolia por falta de
opção e por medo de represálias as manobras da
ditadura para ficar no poder sem atrapalhar o
crescimento da repressão.
E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial
Que está contribuindo com sua parte
Para nosso belo quadro social

Neste outro trecho da letra encontramos as grandes
profissões, ou seja, ele cita quem são os soldados
que mantém a ditadura ativa no país.
O doutor aqui descrito não é o médico e sim o
advogado que tem a função de prejudicar e
comprometer quem discorda da ditadura.
A figura do padre é para mostrar que Deus está ao
lado da ditadura e discordar da ditadura é desagradar
a Deus. Era comum nesta época encontrar os
políticos acompanhados por grandes nomes da igreja
para dar a visão de legalidade religiosa à atos
covardes da ditadura.
Vale lembrar também que alguns padres foram heróis
na época da ditadura dando abrigo e alimento aos
fugitivos políticos.
E finalmente o policial que é o fiscal da ordem e o
fornecedor de terror. Todos estão contribuindo para
que o país fique em ditadura estagnada.
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Uma Vida Só (Pare de Tomar a Pílula) – Odair José
– 1973
Pare de tomar a pílula
Pare de tomar a pílula
Pare de tomar a pílula
Porque ela não deixa o nosso filho nascer

O governo militar era incoerente em uma série de
decisões entre elas podemos só observar o motivo
pelo qual a música foi censurada.
Em 1971 a música “vou morar com ela” foi censurada
por ferir os dogmas da igreja e manchar a instituição
do casamento, dois anos depois a ditadura militar
está indo contra a igreja em defesa de um programa.
Apesar de a ditadura militar ter o apoio da igreja que
sempre pregou contra o aborto, os militares tinham
um programa de controle de natalidade.
A música foi lançada é se tornou um grande sucesso,
porém, pregava contra a campanha do governo.
Veja que o trecho analisado é o refrão da música que
não tem nada de ofensivo, mas, era diretamente
contra a campanha nacional de controle da natalidade
patrocinada pelo governo.
Calabouço – Sergio Ricardo – 1973
Cerradas portas do mundo
Cala a boca moço
E decepada a canção
Cala a boca moço
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Metade com sete chaves
Cala a boca moço
Nas grades do meu porão
Cala a boca moço
A outra se gangrenando
Cala a boca moço
Na chaga do meu refrão
Cala a boca moço
Cala o peito, cala o beiço
Calabouço, calabouço

Esta música foi composta em homenagem ao
estudante Edson Luís de Lima Souto que foi morto
pela polícia civil no restaurante do Calabouço, no Rio
de Janeiro, em 1968.
No primeiro verso o compositor mostra que os
brasileiros estão isolados do mundo, o que acontece
no Brasil não está sendo visto ou é de conhecimento
do mundo, os desmandos do governo, as portas
estão cerradas.
O verso também pode ser analisado como a
sensação que o prisioneiro político tem ao chegar aos
porões da ditadura.
O compositor fala abertamente sobre a falta de
abertura política, sobre os porões de tortura da
ditadura, sobre a censura em letra de música.
A música fala de morte e do calar a boca que o povo
é obrigado a aguentar para não morrer.
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Primavera Nos Dentes – João Ricardo - João
Apolinário – 1973
Quem tem consciência pra se ter coragem
Quem tem a força de saber que existe
E no centro da própria engrenagem
Inventa a contra mola que resiste

A música é composta de uma única estrofe, o
compositor fala em coragem e resistência, duas das
maiores qualidades dos opositores da ditadura.
A consciência do brasileiro está pesando, por saber
das atrocidades dos porões da ditadura e não poder
exterminar com as maldades.
A força da resistência tem que continuar para que o
país tenha esperança. Os resistentes opositores são
a mola que o compositor fala em sua letra.
Comportamento Geral – Gonzaguinha –1973
Você deve notar que não tem mais tutu
e dizer que não está preocupado
Você deve lutar pela xepa da feira
e dizer que está recompensado
Você deve estampar sempre um ar de alegria
e dizer: tudo tem melhorado
Você deve rezar pelo bem do patrão
e esquecer que está desempregado

A música de Gonzaguinha fala em deveres do
cidadão brasileiro, não fala em um Brasil em que o
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povo tem direito e cumprir seus deveres é o que te
mantém vivo.
A música é bastante fúnebre, é um samba só que
parece que foi composto para um velório, há um
instrumento que é tocado quando se termina cada
verso dando um tom de lamento.
A letra fala sobre a falta de dinheiro uma clara citação
ao desemprego que está crescendo no país nesta
época.
Produtos de qualidade só para quem tem dinheiro o
pobre tem que ir atrás da xepa, porque a carestia e a
inflação não permitem que o pobre tenha alimentação
adequada.
A falsa alegria e o falso otimismo são sentimentos
obrigatórios do bom brasileiro.
Nos versos 7 e 8 da estrofe analisadas o compositor
ironiza dizendo que o povo tem que rezar pelo bem
do patrão, mas que patrão se você não tem emprego.
Você merece, você merece
Tudo vai bem, tudo legal
Cerveja, samba, e amanhã, seu Zé
Se acabarem com teu Carnaval
Você merece, você merece
Tudo vai bem, tudo legal
Cerveja, samba, e amanhã, seu Zé
Se acabarem com teu Carnaval
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No refrão o compositor fala que o povo merece o
tratamento recebido, pois as únicas preocupações
seria acabar com as paixões dos brasileiros a cerveja,
samba, futebol e carnaval.
O compositor está incomodado ou desesperado ao
perceber que boa parte do povo só se preocupa com
futilidades.
Para comprovar que os sensores não eram uma
sumidade em inteligência segue uma pequena
história de uma música que foi gravada por Waldick
Soriani, intitulada “Tortura de Amor”, a música foi
composta em 1962 quando o país ainda não estava
sobre o regime da ditadura.
A música foi lançada por Waldick Soriani em 1974,
porém, foi proibida pela censura só porque no seu
título tinha a palavra tortura, na letra da música nada
podia ser considerado ofensivo aos governantes,
mas, mesmo assim foi censurada.
Acorda Amor – Chico Buarque – 1974
Acorda amor
Eu tive um pesadelo agora
Sonhei que tinha gente lá fora
Batendo no portão, que aflição
Era a dura, numa muito escura viatura
minha nossa santa criatura
chame, chame, chame, chame o ladrão
Se eu demorar uns meses convém às vezes você sofrer
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Mas depois de um ano eu não vindo
ponha roupa de domingo e pode me esquecer

Outra letra de Chico Buarque que se tornou
especialista em protesto e em fazer com que as letras
não fossem censuradas.
A letra fala explicitamente da ditadura, fala sobre um
pesadelo que teve em que a “dura” estava na porta,
esta forma de redução era muito usada na época para
falar sobre o sistema de governo, para que não
parecesse que as pessoas estavam falando mal do
governo
O compositor faz claramente uma denuncia da tortura
quando diz que se ele for com a viatura e não voltar
dentro de um ano é para o amor dar outro rumo à vida,
pois ele não voltará, é uma clara referência aos
desaparecidos políticos.
O interessante é o verso 7 do trecho analisado, onde
o compositor prefere a presença do ladrão ao invés
da presença da viatura de polícia, provando que
receber a visita do ladrão era mais tranquilo do que
receber a polícia, porque o ladrão levava os bens
materiais enquanto a polícia podia levar a sua vida.
Mordaça – Eduardo Gudin / Paulo César Pinheiro –
1975
Mas só se a vida fluir sem se opor
Mas só se o tempo seguir sem se impor
Mas só se for seja lá como for
O importante é que a nossa emoção sobreviva
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E a felicidade amordace essa dor secular
Pois tudo no fundo é tão singular
É resistir ao inexorável
O coração fica insuperável
E pode em vida imortalizar

Nesta canção os compositores escrevem sobre o
seguir a vida e deixar o tempo fluir sem se impor e
sem se opor, é uma clara crítica ao que os militares
querem que o povo brasileiro faça.
A esperança é que após tantos sofrimentos a emoção
sobreviva e a felicidade vença a dor, a letra ainda fala
sobre resistência, mais uma vez exalta os resistentes
da ditadura que conseguiam fugir dos opressores e
passar algum alento para o povo.
Meu Caro Amigo – Chico Buarque – 1976
Meu caro amigo me perdoe, por favor
Se eu não lhe faço uma visita
Mas como agora apareceu um portador
Mando notícias nessa fita
Aqui na terra tão jogando futebol
Tem muito samba, muito choro e rock'n' roll
Uns dias chove, noutros dias bate sol
Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta
Muita mutreta pra levar a situação
Que a gente vai levando de teimoso e de pirraça
E a gente vai tomando, que também, sem a cachaça
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Ninguém segura esse rojão

A canção de 1976 foi escrita como se fosse uma carta
com notícias do país para um amigo exilado.
Logo no início é fácil perceber que as notícias sobre
a música, o tempo e o futebol são um pano de fundo
para a verdade que se quer comunicar, a verdade é
que no Brasil “a coisa tá preta”.
É importante observar que o compositor fala em
mandar notícias pela fita, a fita K7 era bastante
comum nesta época e muitas vezes mensagens de
resistentes da ditadura eram armazenadas no meio
de fitas de música para passar pela vigilância.
Como os censores não tinham paciência para ouvir a
fita inteira dos dois lados muitas vezes ela era
utilizada como uma forma de passar informações
para outros resistentes.
Toda a música é construída com notícias sem
importância na primeira parte da estrofe e notícias
verdadeiras e alarmantes na parte seguinte.
O autor ainda fala que só com mutreta e cachaça
pode-se levar a situação do país sem desespero. É a
época do início da abertura política, mas, Chico
afirma que as coisas não estão mudando no país.
Uma música de Luiz Ayrão foi vetada somente pelo
título, “13 anos” que coincidentemente era o período
em que a ditadura estava no poder.
O compositor trocou o título por Divórcio e a música
foi aprovada, porém, como a música não foi
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analisada, ou a troca de título confundiu os censores
a música foi lançada e segue analise de um trecho.
Divórcio – Luiz Ayrão – 1977
Você vem me infernizando
Como satanás
Você vem me enclausurando
Como alcatraz
Você vem me sufocando
Como o próprio gás
Ainda vive me gozando
Assim já é demais

Não é comum ouvir um samba que seja um protesto
é o autor conseguiu enganar os censores, a música
fala sobre o fim do casamento, mas nas entrelinhas
temos severas críticas ao regime da ditadura.
A música é de 1977, portanto a ditadura já está no
poder por 13 anos que é exatamente a quantidade de
anos do casamento. O compositor diz que há 13 anos
está sendo infernizado e enclausurado.
Neste período ele está sendo sufocado, enquanto o
cônjuge está lhe gozando.
Um dia eu perco a timidez
E falo sério
E faço as minhas leis
Com o meu critério
E vou para o xadrez
92
Claudinéia Ricardo Pinheiro

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

O cemitério
Mas findo de uma vez
Com seu império

Neste outro trecho o compositor diz em sua letra
sobre perder a timidez e fazer as próprias leis, é uma
clara alusão aos resistentes da ditadura. Perder a
timidez e assumir o país é o desejo de todos os que
lutam pelo país livre.
O compositor fala ainda sobre a cadeia e a morte,
terminando com a conclusão de que pode ser morto,
mas, findará com a ditadura.
Cálice – Chico Buarque e Gilberto Gil – 1978
Como é difícil acordar calado
Se na calada da noite eu me dano
Quero lançar um grito desumano
Que é uma maneira de ser escutado
Esse silêncio todo me atordoa
Atordoado eu permaneço atento
Na arquibancada pra a qualquer momento
Ver emergir o monstro da lagoa

Esta canção tem uma intertextualidade com o
catolicismo como pode ser percebido no próprio nome
e no início da canção que fala em vinho e sangue e
clama ao “pai” afastar dele o cálice.
A palavra cálice também pode ser confundida ou
substituída por cale-se, que era a principal função dos

93
Claudinéia Ricardo Pinheiro

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

censores da ditadura, calar o povo que era contrário
à ditadura.
No verso analisado os autores falam da dificuldade de
não falar durante o dia, a imposição do regime de
calar as atrocidades estão diretamente ligadas às
torturas ocorridas durante a noite para fazer os presos
políticos delatar seus planos.
O verso seguinte está diretamente em desacordo com
o anterior fala do silencio, o silencio que a ditadura
exigia do povo que não podia reclamar ou seria
torturado.
Os autores falam em estar atentos, pois, com a
suposta abertura política a vida podia estar
melhorando.
Cartomante – Ivan Lins / Vitor Martins – 1978
Nos dias de hoje é bom que se proteja
Ofereça a face pra quem quer que seja
Nos dias de hoje esteja tranquilo
Haja o que houver pense nos seus filhos

A música muito bem composta já começa com uma
intertextualidade com a bíblia quando fala em
oferecer a outra face, reforça a necessidade de se
proteger e ter tranquilidade, a abertura política
começou e não é hora de bater de frente com os
governantes.
O lembrete para pensar no amanhã vem com a frase
“pense nos seus filhos” o fim da ditadura vai beneficiar
as gerações futuras.
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Cai o rei de Espadas
Cai o rei de Ouros
Cai o rei de Paus
Cai, não fica nada.

O refrão da música cita os naipes do baralho que é
uma espécie da analogia com os poderes do exército,
marinha e aeronáutica, depois da queda dos poderes
que eles representam não fica nada.
O Bêbado e o Equilibrista - João Bosco & Aldir Blanc
– 1979
Que sonha com a volta
Do irmão do Henfil.
Com tanta gente que partiu
Num rabo de foguete
Chora! A nossa Pátria Mãe gentil
Choram Marias E Clarices
No solo do Brasil...

A análise do trecho desta música mostra que as
previsões da cartomante de Ivan Lins estavam
corretas e a abertura política já não é um sonho a
volta de pessoas que estavam exiladas já é esperada.
O verso “com tanta gente que partiu” é explicita sobre
os exilados políticos, a analise neste caso só tem a
declarar que os que partiram não foram por vontade
própria e sim por estarem sendo perseguidos por
declarar suas ideias e opiniões.
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A música cita neste verso quatro pessoas diretamente
prejudicadas pelo regime militar, Henfil cartunista que
foi perseguido pelo regime militar costumava contar
aos amigos histórias do seu irmão Betinho que era
sociólogo e ativista pelos direitos humanos, foi
perseguido e exilado em 1971.
Quando fala das mulheres faz uma referência as
esposas de dois presos que foram torturados e
mortos nos porões da ditadura pelo DOI-CODI,
Marias é uma referência, esposa de Manuel Fiel Filho
operário morto em 1976, e Clarice, esposa do
jornalista Wladimir Herzog morto em 1975.
E Vamos à Luta – Gonzaguinha – 1980
Eu acredito é na rapaziada
Que segue em frente e segura o rojão
Eu ponho fé é na fé da moçada
Que não foge da fera, enfrenta o leão
Eu vou à luta com essa juventude
Que não corre da raia a troco de nada
Eu vou no bloco dessa mocidade
Que não tá na saudade e constrói
A manhã desejada

Este trecho da canção exalta os movimentos
estudantis, fala sobre os estudantes que iam à frente
dos cordões de passeatas e que aguentavam o tranco
quando começavam as repressões.
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A luta por um país melhor está sendo feita para que a
juventude desfrute dele no futuro e os que não fogem
à luta e poderão garantir uma existência melhor.
Falar que a juventude “não está na saudade” significa
que a juventude está perdida entre o que o Brasil
antes da ditadura e o Brasil do futuro.
Na época da música o país estava com o governo
militar por 16 anos, então a juventude não havia
conhecido o país sem censura, o país livre pelo qual
lutavam.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foram analisados trechos de 32 músicas gravadas
entre 1964 a 1980, depois deste período por causa da
abertura político o foco do protesto estava mudando
e com a aproximação do fim da ditadura poucas
músicas podem ser consideradas protesto.
Nos protestos dos anos 60 o povo era crédulo, muitos
estavam esperando que os militares restituíssem em
pouco tempo os direitos legais do povo.
Acreditava-se que os militares estavam colocando o
país nos trilhos para dar continuidade ao crescimento
e que quando o momento chegasse haveria uma
eleição e um presidente civil assumiria.
Esta crença de que um país melhor está no horizonte
pode ser observada na letra da música de Vandré que
fala em cantar “certezas e esperanças pra trocar por
dores e tristezas... que vão findar”.
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As músicas analisadas no período de 1964 e 1966
apresentam um protesto que ainda está começando
com músicas mais intimistas.
É possível verificar o inicio do descontentamento,
mas, é como se ainda não se tivesse base para
protestas, é como se a ditadura estivesse em fase de
experiência.
Foram analisadas 4 músicas nesta primeira fase de
1964 a 1966, 3 falam sobre cantar, pois cantar era
uma forma de manter a alegria do país.
Cantar é uma forma de a informação alcançar os
brasileiros, de boca em boca uma música pode ser o
sucesso do momento e propagar uma ideia.
Ainda podemos observar que 3 músicas falam sobre
o novo amanhã ou novo amanhecer em referência ao
dia no futuro sem a ditadura.
A flor, a roseira e o jardim é uma forma simbólica de
falar sobre a liberdade, as flores nascem de acordo
com as estações e não podem ser impedidas.
A única forma de impedir é podando e é esta a relação
apresentada pelas músicas, o nascer e o florescer
não podem ser podado.
Já as músicas analisadas de 1967 a 1969, já são mais
densas, escuras e profundas em suas letras podemos
observar que os direitos dos brasileiros foram
caçados.
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Esta situação se reflete nas letras das músicas, que
falam de soldados armados e flores vencendo
canhão, não mais se acreditava que os militares era
um mal necessário.
As letras mostram que o país está patinando a beira
de um precipício e que está prestes a escorregar para
o limbo.
Deste período 5 músicas foram analisadas e
novamente vemos os mesmos marcadores de
protesto a flor, o cantar e o novo amanhã continuam
aparecendo nas letras.
Porém novas palavras começam a aparecer com
frequência nas letras entre elas a palavra tristeza que
aparece em 3 das músicas analisadas, esperança
que aparece em duas músicas analisadas e o amor
que aparece em 4 das músicas analisadas no
período.
Podemos observar que as palavras comida, fome e
morrer, começam a aparecer também neste período
que é o início dos anos de chumbo, o período mais
difícil da ditadura.
A falta de emprego e a escassez de alimentos
preocupam os compositores e é só quando o povo
percebe estes problemas e começam a protestar
contra a ditadura.
A percepção dos desmandos dos militares começou
a perturbar o povo quando a inflação começou a subir
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e o emprego desaparecer e as fofocas sobre
desaparecidos políticos começam a circular.
Quando os anos 70 chegaram e os militares não
retornaram aos quartéis e continuaram a governar o
país, começou o levante do povo que formaram
guerrilhas, eles acreditavam poder vencer a ditadura
com armas.
Só então perceberam que os militares estavam mais
armados e mais preparados para reagir e esta reação
foi violenta por parte do governo.
Era chegada à época das prisões, torturas e mortes e
os militares continuaram no poder.
O terror de não saber o que iria acontecer no dia
seguinte provocou uma grande fuga de intelectuais e
artistas do país em um autoexílio.
Foi a época em que pessoas começaram a
desaparecer na calada da noite e o número de
desaparecidos políticos crescia todos os dias.
A quantidade de músicas de protesto é imenso nesta
década com um teor mais negro e intenso, é possível
observar o medo em algumas letras e o pavor está
instaurado com o pior governante da ditadura.
Para os artistas conseguir aprovar uma letra na
censura tornou-se uma batalha desgastante e muitas
vezes perigosa.
Compositores como Chico Buarque e Taiguara eram
considerados inimigos do sistema de governo
100
Claudinéia Ricardo Pinheiro

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

brasileiro, eles tinham músicas censuradas sem nem
terem sido lidas pelos sensores.
Taiguara teve 12 músicas censuradas em um mesmo
disco que seria lançado, Chico chegou a ter que criar
um pseudônimo para conseguir aprovar músicas no
departamento de censura.
O que se pode ver nas músicas de protesto são temas
recorrentes de futebol, carnaval, desemprego e falta
de alimento.
Fala-se sobre acabar o carnaval e o futebol. A
pergunta é tem coisa pior para o brasileiro festeiro do
que o fim do carnaval?
Tem coisa pior do que não ver o seu time jogar no
domingo? Sim existe uma ditadura que tortura e mata
enquanto os alienados se divertem.
As músicas mostram que o governo quer que o
brasileiro seja distraído pelo futebol, carnaval, a
cerveja e a cachaça, para não ver e ouvir os protestos
dos presos políticos.
Com uma produção maior de músicas de protesto e
dez anos para percorrer foram analisados trechos de
21 músicas neste período.
Das músicas analisadas podemos perceber que a
comida ou a falta dela está presente em 8 das
músicas analisadas, o cantar está presente em 6
músicas, um novo dia ou novo amanhã está presente
em 9 das músicas analisadas.
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O medo da morte que é relativamente novo nas letras
de música está presente em 6 músicas analisadas o
aumento do medo de morrer pode estar relacionado
aos casos de torturas da ditadura.
O trabalho e o desemprego também é uma constante
nas músicas desta década porque a recessão está
começando a ficar fora de controle e o desemprego
está com níveis absurdos.
A tristeza também aparece em muitas das músicas
analisadas, o fato do povo não ter liberdade para
reuniões por serem consideradas subversivas vai
prejudicando o humor do brasileiro.
O brasileiro não pode mais estar na rua, rodas de
amigos é considerado rebelião ou motim então a
diversão do brasileiro está controlada.
O que a ditadura ainda permite ao brasileiro é o
carnaval e o futebol, então ambas as palavras
aparecem em músicas da época.
Não podemos esquecer que em 1970 era ano de copa
do mundo, e o Brasil acredita com fervor sua seleção.
Também passou a aparecer com frequência a palavra
escuridão, que descreve o período difícil pelo qual o
país está passando.
Nesta época a censura passou a brincar com o poder
e censurar músicas somente por causa do título,
como é o caso de divórcio que anteriormente tinha o
título de 13 anos, ou ainda da música tortura de amor,
ou porque algum censor não gostava do compositor.
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A censura passou a ser feita na base do “eu acho que”
o compositor quis dizer que é contra o governo com
esta frase, e censurava.
A igreja passou a pedir censura de músicas que
considerava perigosa para a fé dos católicos.
Como exemplo podemos citar as músicas do cantor e
compositor Odair José
Lá pelo meio da década de 70 começou a abertura
política ela foi gradual os militares foram devolvendo
aos brasileiros a sensação de normalidade, porém
ainda não foi devolvido ao povo os seus direitos
legais.
Na década de 80 a abertura política já era certa,
greves, protestos e passeatas pelo fim do regime
militar tomam conta das ruas, eleições diretas para
governadores era uma realidade.
As músicas de protesto estavam em alta, porém, não
são músicas novas e sim as que foram compostas no
início da ditadura.
O grande hino da época é “Caminhando” como é mais
conhecida a música Pra Não Dizer que Não Falei de
Flores de Geraldo Vandré. Em 1985 acaba a ditadura
militar e um presidente civil é eleito.
Como toda história tem dois lados há pessoas que
ainda hoje acreditam que esta foi a melhor época do
país. Os argumentos costumam girar em torno de que
o país tinha organização e a abertura do país para
outras culturas nos ajudou a progredir.
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É comum ver pessoas com mais idade comentar que
nesta época o país tinha respeito pelos superiores,
não havia desordeiros nas ruas e a polícia era
respeitada.
Também sabemos que há uma diferença entre
respeito e medo, e na época da ditadura o que o
brasileiro sentia era medo.
Não estamos aqui para afirmar que uma época foi ou
é melhor que a outra a função deste trabalho é só de
analisar as músicas de acordo com a evolução ou
involução da ditadura. Cabe ao povo como sempre a
questão do julgamento e como cada um tem uma
opinião esta discussão não para por aqui.
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DESENVOLVIMENTO MOTOR E
COGNITIVO E SUAS RELAÇÕES NA
EDUCAÇÃO FORMAL
Danielle Zarantoniello Lima Donadelli

Para Kandel (2014), durante a etapa pré-natal
ocorrem vários processos essenciais para a vida do
ser humano. Desde o ventre materno, a estruturação
do sistema nervoso e do cérebro, conjuntamente com
o despertar de várias funções, preparando a este ser
para uma nova etapa: o nascimento. Nessa etapa do
pré-natal tem origem todas as regiões do cérebro, e
as funções que desempenham se fortalecem a partir
das conexões que vão se estabelecendo entre as
células que as compõem.
Assim é muito importante orientar as mulheres
grávidas sobre o desenvolvimento cerebral de seu
bebê na etapa pré-natal, já que seu estado de saúde
e também seu bem estar emocional, podem este
processo.
Campos (2010), ressalta que após o nascimento os
seres humanos necessitam de uma experiência pósnatal significativa para que se adaptem ao novo
entorno e aprendam uma forma de comunicação que
lhes permita sobreviver nele. Neste sentido, as
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canções de ninar, as conversas da mamãe com seu
bebê, seu tom e timbre de voz desde os momentos
iniciais de vida ajudarão ao bebê a produzir e
decodificar os sons da fala que constituirão a base da
linguagem, pois as experiências diárias modificarão
os circuitos neuronais durante os períodos
denominados críticos para a aprendizagem da
linguagem falada.
O que aprendemos desde os primeiros meses de vida
é retido ou armazenado em nosso cérebro graças a
memória. A memória é inferida a partir do
comportamento. Não há aprendizagem sem memória
nem memória sem aprendizagem. As distintas
capacidades intelectuais e motoras são adquiridas à
medida que amadurecem as estruturas nervosas
necessárias para sua aquisição. (KANDEL, 2014)
Campos (2010) afirma, a importância do afeto, bem
como do sono e da nutrição, é fundamental nessa
etapa inicial da vida para o amadurecimento
neurobiológico e o desenvolvimento emocional, motor
e cognitivo das crianças. Esse vínculo afetivo desde
o início da vida que permite ao bebê se adaptar ao
entorno, regular sua ansiedade, confiar em si mesmo,
buscar sua autonomia e, principalmente, o ajuda a
regular o funcionamento de todas as estruturas
cerebrais relacionadas com as emoções e o
comportamento. Nos primeiros meses de vida é muito
importante as experiências sensório–perceptivas,
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sendo estas essenciais para o desenvolvimento
cerebral.
As áreas do sistema nervoso relacionadas com o
movimento são as primeiras a se consolidarem, já
que desde o ventre materno o bebê vem ensaiando
seus primeiros movimentos. Para a aprendizagem de
habilidades
motoras,
o
bebê
necessita,
primeiramente, oportunidades para descobrir e utilizar
seu corpo. (KANDEL, 2014)
Essa pesquisa no desenvolvimento motor
inicia-se com uma afirmação de Rodrigues (1992),
ressaltando que os jogos e atividades lúdicas bem
aplicados e orientados auxiliam o desenvolvimento
dos alunos.
Para Gallahue (2013), o desenvolvimento motor é as
capacidades
físicas:
velocidade,
resistência,
coordenação, agilidade) da criança e aplicação nas
habilidades motoras (pinçar, segurar, andar, correr,
engatinhar) dependem também da idade, sexo e
classe social.
Esse desenvolvimento motor segundo Bee
(1984) ocorre seguindo uma sequência de
desenvolvimento do cérebro. Assim para Tani et aliii
(1988) esse processo sequencial é continuo e ocorre
durante a vida toda. Na ordem que as atividades são
adquiridas depende da maturidade fisiológica, sendo
que o grau e velocidade das mudanças dependem
das experiências e diferencias individuais.
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Para Mc Graw (1946) e Denis (1960) afirmam
que não só a maturação atua no processo do
desenvolvimento mas também as experiências
motoras.
Segundo Jersild (1969), quando a criança vai
crescendo ela apresenta melhoras e aperfeiçoamento
das habilidades já incorporadas, como também
combina-las com atividades sociais e intelectuais.
Para Gallahue (2013), o movimento é um meio
de verificar o processo do desenvolvimento motor, e
este possui fases e estágios.
Do útero até 4 meses possui movimentos
reflexos que , são movimentos involuntários que
colhem informações, alimentos e proteção a partir do
movimento dos 4 meses até 1 ano a criança tem
movimentos rudimentares, são aquisição dos
movimentos básicos para vida, matem o equilíbrio
mas os movimentos são controlados e não refinados.
As crianças dos 2 aos 7 anos apresentam
movimentos fundamentais, esta fase é o
aperfeiçoamento dos movimentos rudimentares.
E por fim, a partir dos 7 anos temos o
aperfeiçoamento dos movimentos fundamentais.
Conceição (1998), ressalta a importância da
psicomotricidade na educação, pois aprimorar os
movimentos motores, tendo como valências
psicomotoras, o esquema corporal, equilíbrio,
lateralidade, raciocínio lógico, ritmo, percepção
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auditiva, espaço, controle muscular, tempo,
socialização, coordenação motora geral, força e
velocidade.
Para Le Boulch (1986) o domínio corporal é o
primeiro elemento de domínio do comportamento e a
partir do movimento é que a criança e o adulto
conseguem o controle do corpo e a percepção do
espaço.
Ressalta ainda que o esquema corporal é um
elemento indispensável para a formação da criança.
As primeiras descobertas do “eu” são feitas pela
criança em seu próprio corpo e depois serão usadas
pelas crianças em sua aprendizagem.
A importância dos movimentos é fundamental
para o desenvolvimento da inteligência, segundo
Piaget (1969). As ações motoras são o início das
operações intelectuais.
Para Tani et aliii (1988) relata que Halverson
(1971) trouxe duas definições, uma que é a
“aprendizagem do movimento” que se refere a
melhoria da capacidade de movimento da criança e a
“aprendizagem pelo movimento” significa a utilização
do movimento para a criança conhecer a si mesma e
o mundo ao seu redor.
Para Piaget (1969) o desenvolvimento
cognitivo tem o estágio sensório motor (até 2 anos),
onde a criança se adapta ao mundo pelo esquema de
ação. O estágio pre- operatório (até 7 anos) é a
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interiorização dos esquemas de ações, aperfeiçoados
e transformados mais tarde em uma inteligência
representativa.
Tem ainda o estágio operatório (até 11 anos),
a criança apresenta uma inteligência sensório motora
no campo perceptivo, com a linguagem verbal, surge
o pensamento. E por fim o estágio das operações
formais (até 14 anos).
A criança na educação infantil se encontra no
estágio pré-operatório, ela usa símbolos para
representar objetos, pessoas e lugares, os processos
mentais são ativos e reflexivos, mais usam o corpo ao
agir. Essa criança para Jersild (1969) percebe mais o
concreto do que o abstrato.
A criança com cinco anos segundo Gesell
(1966) em virtude da maturação motora, resolve
problemas de relação geométrica- espacial, um
processo intelectual e memoria mais apurada e sua
linguagem se apresenta completa em estrutura e
forma.
Tani et aliii (1988) também afirma que com a
prática da atividade motora ocorre muitas mudanças
no sistema nervosos central, tanto em nível muscular
como nível do sistema de memória.
O comportamento intelectual para Tani et aliii
(1988) e responsável pelo processo de definição dos
meios para resolução dos problemas. Que ocorre por
sub-rotina no sistema nervoso central, com as
113
Danielle Zarantoniello Lima Donadelli

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

práticas dessa sub-rotina irão adquirir uma ordem
sequencial aos propósitos intelectuais. Assim a subrotina é uma sequência fixa de movimentos, por
exemplo, andar quando automatizado é possível
andar e ler jornal.
A primeira infância que trata a faixa etária em
pesquisa é marcada por um notável crescimento
físico e significativo desenvolvimento sensorial e
perceptivo. Também presenciamos o despertar de
habilidades emocionais, intelectuais e sociais, assim
como um surpreendente desenvolvimento da
linguagem e das mais diversas formas de expressão:
cantar, dançar, mover-se, chorar, pintar, falar…
falar…falar… são atividades que estão presentes na
vida cotidiana das crianças que ajudam no processo
de desenvolvimento cerebral.(CAMPOS, 2010)
Para Campos (2010) a aquisição desta
aprendizagem, corresponde à etapa entre os dois e
oito anos, aproximadamente, período marcado pela
forte relação com o entorno e as pessoas. As
habilidades motoras aprendidas na primeira infância
(como caminhar, correr, agarrar, segurar, soltar,
andar de bicicleta, entre outras) serão recordadas ao
longo da vida.
A primeira infância é a plataforma de decolagem de
nosso universo sensorial e perceptivo, que não
somente nos permitirá nos manter vivos, mas também
será a vávula que impulsionará e conduzirá a
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informação cognitiva, motora e emocional. (KANDEL,
2014)
Nesta etapa Campos (2010), ressalta que as
estruturas neurofisiológicas e psicológicas estão em
pleno processo de amadurecimento e, a qualidade e
quantidade de influências que recebem as crianças
do entorno familiar, socioeconômico e cultural os
moldarão de uma forma quase definitiva. Todo este
processo nos faz ver que a educação, nesta etapa da
vida, chega a exercer uma ação primordial.
Sabe-se que existem diversos aspectos que
influenciam a aprendizagem desde a idade, saúde,
aspectos financeiros, familiares, culturais, sociais,
motores e afetivos.
Para Foulin e Mouchon (2000), a concepção
piagentina o desenvolvimento congnitivo é assimilado
a uma capacidade de funcionamento que limita a
criança em suas capacidades de aprendizagem. Ou
seja, a criança aprende porque se desenvolve.
Já
a
concepção
de
Vygotsky
o
desenvolvimento cognitivo ocorre graças as
aprendizagens já realizadas. Assim os obstáculos
encontrados pelas crianças ocorrem devido um déficit
de experiências.
Foulin e Mouchon (2000), ressalta que essas
duas concepções sobre o desenvolvimento cognitivo
permitem observar se a dificuldade de aprendizagem
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do aluno acontece pelo atraso na maturação ou por
déficits de experiências prévias.
A
concepção
sociocognitiva
do
desenvolvimento cognitivo é retratada por Foulin e
Mouchon (2000), como um modo particular de
interação, como o ensino (da escola e da família) é
visto
como
mediador
da
aquisição
dos
conhecimentos, a criança aprende porque é instruída,
e como é instruída.
Ressaltam
a
importância
de
saber
compreender como o aluno adquire, memoriza,
transforma e produz conhecimento, a fim de buscar a
organização dos processos cognitivos que
contribuam para a construção dos conhecimentos.
Borges (1998), afirma que a aprendizagem é
aquisição de habilidades como correr, saltar,
escrever, ler, andar, rolar, e como diversas variações
de ritmo, direção e combinações de movimentos
diversos.
Ainda afirma que para existir aprendizagem é
necessário ter liberdade de movimentos e espaços,
estimular a fantasia, a imaginação de situações que
convidem ao brincar.
As crianças aprendem por imitação, onde
repetem os movimentos, por experimentação,
buscando novas brincadeiras, brinquedos, desafios,
or isso o difícil atrai as crianças. Também aprendem
por competição, pois desenvolve iniciativas para
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novas formas de movimentos. Para não levar a
frustração Borges (1998), relata que a criança deve
encontrar soluções adequadas na comparação com o
outro.
Para Borges (1998), a criança cresce fisicamente,
mentalmente e emocionalmente, pois o corpo
humano tem milhares de células que interligadas
permite que o corpo trabalhe nas mais diversas
possibilidades,
contribuindo
para
esse
desenvolvimento integrado.
Permitir que esse corpo se manifeste e se expresse,
pois o movimento é a base do desenvolvimento e da
consciência. Basta observar o processo da vida
desde a fecundação, a comunicação com a mãe, o
nascimento, a comunicação com o meio, com a
família, a sociedade, tudo ocorre a partir do
movimento, do gesto e do comportamento.
Kandel (2014) afirma, também que os pais e
educadores têm o papel fundamental de proporcionar
às crianças todas as experiências e recursos para
que construam seu próprio processo de
desenvolvimento.
Além disso, Kandel (2014), escreve que depende da
experiência utiliza a informação do entorno
emocional, físico, social e cultural para dar
continuidade ao projeto arquitetônico cerebral que
teve início no ventre materno, é essencial que o adulto
modifique vários de seus padrões mentais e comece
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a preparar um entorno mais adequado, onde meninos
e meninas possam experimentar a individualidade, a
capacidade de assombrar-se, de ensaiar e errar, a
intuição,
a
criatividade,
a
autonomia,
o
processamento de informação de forma “individual” e
a possibilidade de questionar, duvidar e mudar de
direção.
Borges (1998), ainda ressalta que o desenvolvimento
vai buscando novas descobertas com o convívio na
sociedade, surgindo a escola. Essa proporciona a
criança diversas opções de atividades para atingir um
aprendizado mental e intelectual. É nesse contexto
escolar que surge a Educação Física para estimular
de maneira correta, ordenada a criança, oferecendo
diversas
atividades
compatíveis
com
suas
características e necessidades, instigando um
desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo, integrando
e contribuindo para o desenvolvimento geral com o
aprendizado da escrita, da linguagem, da leitura.
Assim a criança desde a educação infantil pode ser
orientada, pois orientar é conhecer e conhecer é
dominar.
Segundo Borges (1998), neste momento surge o
professor de educação física que deve conhecer o
aluno não só o seu nome e origem, mas suas
características e necessidades para desenvolver
atividades que oportunize a criança, no seu
desenvolvimento corporal, na aquisição da estrutura
espacial e aprimorar a estrutura temporal.
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Observando o aluno nos aspectos afetivo, motor e
cognitivo, esses aspectos podem até serem
considerados distintos, mas não podem ser
dissociados.
Borges (1998) afirma que a educação infantil é a base
para as demais etapas, por isso sua importância.
Segundo Fonseca (1989, p. 69), a lateralidade
constitui um processo essencial às relações entre a
motricidade e a organização psíquica Inter sensorial.
As relações de orientação face aos objetos, às
imagens e aos símbolos, razão pela qual a
lateralização vai interferir nas aprendizagens
escolares de uma maneira decisiva.
Para
Romero
(1988),
existem
alterações
psicomotoras que interferem nas tarefas escolares,
com reflexos diretos na escrita, como a falta de
maturidade motora, a qual se manifesta na dificuldade
na realização dos movimentos gráficos, na lentidão e
na dificuldade de maneira geral. A tonicidade também
interfere, as crianças hipotônicas fazem traço e letras
mal acabadas ou incompletas, e as crianças
hipertônicas realizam o traço com demasiada
pressão. As incoordenações psicomotoras que,
isolada ou juntamente com as alterações
neurológicas ou emocionais, se manifestam através
de dificuldades mais ou menos graves, em alguns
casos, para segurar o lápis e controlar os
movimentos.
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Negrine (1986), afirma que as dificuldades de
aprendizagem que muitas crianças apresentam na
alfabetização são resultantes de toda uma vivência
com seu próprio corpo e não apenas de problemas
exclusivos de aprendizagem da leitura e escrita. O
autor ainda completa dizendo que o desenvolvimento
do domínio corporal é um fator essencial para as
aprendizagens cognitivas.
Segundo Fonseca (1988), o corpo é o ponto de
partida de todas as possibilidades de ação da criança,
como também a relação dele com a organização das
sensações relativas ao seu próprio corpo e à
informação do mundo exterior.
Assim para Fonseca (1998), a educação
psicomotora baseada no movimento é de grande valia
para essa organização que implica a percepção e o
controle do próprio corpo, o equilíbrio postural, a
lateralidade bem definida, a independência de
diferentes segmentos em relação ao tronco e aos
outros membros bem como o controle da respiração.
Temos a neuroplasticidade que Siegel e
Bryson (2015), que trata de toda a ativação neural que
produção as proteínas que permitem novas conexões
sejam realizadas entre os neurônios que se disparam
juntos e se ligam juntos. Ou seja, o cérebro é plástico,
modifica-se com base no que vivenciamos e no que
focamos nossa atenção.
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Siegel e Bryson (2015), relatam que a
neuroplasticidade reforça a idéia que o crescimento e
desenvolvimento do cérebro da criança depende das
experiências oferecidas. Pois as diversas atividades
educativas, esportivas, musicais, a relação com a
família, jogos eletrônicos propostos criam conexões
entre diferentes partes do cérebro, reforçando as
fibras integrativas e tornando as partes do cérebro
mais poderosas. Podendo funcionar juntas de
maneiras mais harmoniosa, usando os recursos
mentais no máximo.
Os autores ainda afirmam que um cérebro
integrado cria uma pessoa bem integrada, resultando
em
tomada
de
decisão
aprimorada,
autocompreensão mais completa, relacionamentos
mais fortes e sucesso escolar.
Além da plasticidade Siegel e Bryson (2015),
relatam que pesquisas recentes demonstram que o
movimento corporal afeta diretamente a química do
cérebro. Assim quando uma criança está com o
cérebro desorganizado quanto o emocional e a razão
uma forma de recuperar o equilíbrio é fazê-lo
movimentar o corpo.
As pesquisas demonstram que com alguns
minutos de movimento corporal consegui acalmar a
amígdala e devolver o controle ao cérebro.
Siegel e Bryson (2015), afirma que mudamos o
estado físico por meio do movimento ou relaxamento,
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alterando nosso estado emocional. O corpo está
repleto de informações que envia ao cérebro. Muitas
emoções começam no corpo, e mandam mensagens
físicas para o cérebro.
Por tanto Siegel e Bryson (2015), descrevem
que o fluxo de energia e informações do corpo até o
tronco cerebral, para a região límbica até o córtex,
modificam estados corporais, emocionais e
pensamento. Ou seja, a diversão com brincadeiras,
aliadas as atividades físicas, podem mudar
completamente a atitude mental da criança e tornar o
dia favorável para o aprendizado.
Assim a relação do desenvolvimento motor
contemplado nas aulas de educação física e o ensino
aprendizado possibilitam concretizar a afirmação
segundo Gesell (1966), que a atividade de escrita é
altamente especializada e só ocorre de forma bem
sucedida quando a coordenação fina e o equilíbrio se
encontram mecanizados.
Para Harrow (1983), a riqueza das habilidades
motoras da criança depende do desenvolvimento
neuromuscular, mas a aprendizagem tem influência
em habilidade motora como falar, escrever, abotoar e
amarrar sapatos.
Le Boulch (1986) ressalta que na fase préescolar, ou seja, na educação infantil a prioridade é a
atividade motora global.
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Siegel e Bryson (2015) quando descrevem
sobre o princípio de mover ou perder ressaltam que
simplesmente o fato de mexer o corpo pode ajudar o
cérebro a sentir que está ou ficará tudo bem. O
movimento recupera o equilíbrio e controle do cérebro
ao mexer o corpo, remove bloqueios e abre o caminho
para a integração entre as partes do cérebro.
A escola, ao desenvolver os seus educandos em sua
totalidade física, intelectual, social e política
possibilita um aprendizado capaz de inserção um
número cada vez maior de alunos na sociedade e na
cultura das quais fazem parte.
Nesse sentido, a Educação Física pode dar a sua
contribuição no processo de formação humana,
sugerindo aos pedagogos de sala de aula que
utilizem o movimento e a linguagem corporal, a partir
do jogo, da brincadeira ou de outras atividades
dinâmicas para possibilitar que o aluno aprenda a se
relacionar com o mundo exterior.
Se faz necessário desta forma, oportunizar à criança
o espaço adequado para que possa se expressar a
partir de seu corpo, movimentando-se, falando,
escrevendo e brincando. A escola precisa
reestruturar sua ação para que possam existir
crianças inteiras.
Quando falamos de crianças por inteira, Freire
(1994) sugere que a cada início de ano letivo,
também o corpo seja matriculado.
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Oportunizar
atividades
que
estimulem
o
desenvolvimento do domínio espacial, temporal,
rítmico e o equilíbrio com exercícios de esquema
corporal, o trabalho com diferentes ritmos,
relaxamento, brincadeira e jogos de construção e uso
do corpo pela criança no desenvolvimento de
atividades, o que a levará a tomar conhecimento do
próprio corpo, de suas partes e do mundo.
Promover ainda atividades de fortalecimento da
lateralidade com manipulação de materiais diversos,
trabalhos com corda para formar letras com as
mesmas e andar sobre elas, confecção de
instrumentos musicais e exercícios de orientação do
esquema corporal.
A psicomotricidade possui inúmeras atividades que
são usadas como instrumentos para o estímulo ao
desenvolvimento dos alunos. Para estimular a
atenção, concentração e memória temos os quebra
cabeças, jogos de memória, domino. Para
estruturação espacial pode-se trabalhar com
brincadeiras com barbantes de diferentes espaços,
movimentos em labirintos.
Se a dificuldade for a coordenação motora para
escrita temos os jogos de pega varetas, colocar lápis
em buracos em caixas e separar tampinhas. Se a
dificuldade for com o esquema corporal temos as
brincadeiras do espelho e boneco de mola. Já o
xadrez e dama para dificuldades lógico matemática.
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O boliche e basquete para desenvolver a
coordenação visomotora. Para estimular a percepção
rítmica usamos as brincadeiras com palmas, apitos,
objetos com barulho e sons. E por fim se o aluno
precisa desenvolver a percepção visual podemos
utilizar jogos de cores figuras geométricas, letras e
números em um caça tesouro.
Assim a afirmação de Le Boulch (1986), como
todas as anteriores dos diversos autores demonstram
a importância dos alunos da educação infantil das
escolas a Prefeitura Municipal de São Paulo terem
aulas de educação física com professores
especialista da área. A fim de proporcionar um
desenvolvimento
global,
principalmente
nas
habilidades motoras e capacidades físicas que
possuem relação direta com a linguagem oral, escrita
e motora como também no processo intelectual. Pois,
a Educação Física desempenha um papel de
relevante importância na vida escolar da criança, pois
pode realizar a mediação entre a prática e o processo
de aprendizagem utilizando o corpo como
instrumento de construção real do conhecimento.
Assim essa pesquisa busca como ressalta Campos
(2010), alcançar uma maior atenção integral à
educação de qualidade para a primeira infância, para
isso temos que começar a difundir e compartilhar
informações essenciais que necessitam pais,
educadores e a comunidade em geral, sobre esta
etapa crucial do desenvolvimento humano, que dura
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tão pouco tempo e que não regressará jamais,
deixando suas marcas em toda uma vida.
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A ESCOLA E A LÍNGUA PORTUGUESA
Dayse Misiti Tumonis

Nesse capítulo serão discutidos vários aspectos do ensino
da língua portuguesa, serão abordadas com maiores
detalhes as idéias da proposta para a educação no Brasil
e que valores da educação lingüística se pretende que o
aluno tenha em sua vida escolar.
Como deveria ser o ensino da gramática, da norma-padrão
e da percepção das variedades lingüísticas dentro de um
contexto real do aluno? Como acontece atualmente?
O que se espera dos livros didáticos: um ensino
construtivista em que o aluno pode ser crítico e refletir para
construir seu conhecimento ou um ensino transmissor de
regras gramaticais da variedade padrão sem contexto?

Análise linguística X Ensino da gramática
Durante os últimos anos, a crítica ao ensino de Língua
Portuguesa centrado em tópicos de gramática escolar
provocou
alterações
nas
práticas
escolares,
representando, em alguns casos, o abandono do
tratamento dos aspectos gramaticais, pois se considera
que saber classificar palavras, por exemplo, não é válido
para a formação de cidadãos leitores e produtores de
textos.
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Há uma visão superficial do ensino da língua, essa que se
equivoca entre regra de gramática e nomenclatura, e que
tira a oportunidade da exploração do léxico e de textos
coesos, relevantes e coerentes.
Fazer análise de palavras e frases soltas é fazer de conta
que é uma atividade de linguagem, já que um conhecedor
de “frases soltas” não é, necessariamente, um bom leitor e
produtor de textos. Por exemplo, o reconhecimento de
nomenclaturas, feito em frases soltas ou em fragmentos
retirados do texto, nada ajuda para escrever um relatório,
ou qualquer outro tipo de gênero textual.
Isso acontece pelas análises de frases soltas, sem
enunciador, sem interlocutor, fora de um tempo e de uma
situação real não ser significativas para o desenvolvimento
das habilidades de leitura e produção de textos.
Como complementa Antunes:
a língua não pode ser vista tão simplesmente, como uma
questão, apenas, de certo e errado, ou como um conjunto de
palavras que pertencem a determinada classe e que se juntam
para formar frases, à volta de um sujeito e de um predicado.
(2009, p.22)

Os alunos já têm a gramática interiorizada e já a usa no
seu dia-a-dia, pois não existe língua sem gramática,
qualquer pessoa que fala uma língua sabe sua gramática,
mesmo sem ter consciência disso. Na língua nativa a
gramática é interiorizada, não requer ensino formal, basta
o convívio com outros falantes. Na escola seria apenas
para ampliar o que já sabem, para ter melhor percepção
da gramática como combinação para um sentido. Mas,
infelizmente, vão descobrir que “a língua é difícil”.
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Quando há valorização do uso lingüístico, sendo a língua
o objeto de investigação a lingia em uso, ou seja, quando
o foco é a construção do sentido da interação, o usuário
sai de situação de “aprendiz” (do que ele já sabe) e passa
a ser um “falante competente”.
Como afirma Neves:
... insisto no fato de que a escola, em todos os seus níveis,
descuida de assentar o tratamento da gramática na reflexão
sobre o funcionamento da linguagem, ignorando as relações
naturais entre as diversas modalidades de desempenho
lingüístico, sejam elas produzidas em um ou em outro veículo
(oral ou escrito), sejam elas vazadas em um ou em outro nível
de tensão (culto ou coloquial, e com todas as nuanças), sejam
elas vistas em um ou em outro dos pólos em que se distribuem
(no falar e no ouvir, no escrever e no ler). (2008, p.115)

A escola precisa orientar os alunos a refletir uma gramática
que vise ao uso lingüístico, orientando para a utilização
eficiente dos recursos gramaticais no processamento
discursivo. Só assim, as crianças poderão exercer, sem
bloqueios, sua capacidade natural de falantes, capazes de
elaborar um texto eficiente, cuja intenção seja emitida sem
desvio.
Como complementa Antunes:
Basta prestar atenção para perceber como os sentidos do texto
são possibilitados também por diferentes categorias gramaticais,
que se combinam em uma determinada sequência textual,
possibilitando-se, assim, a unidade de sentido e de intenção
pretendida para o contexto. (2009, p.139)

Se a visão equivocada que se tem para o ensino de
gramática não mudar, o tempo, que poderia ser
preenchido com atividades de análise, reflexão, produção
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e revisão dos mais diferentes gêneros de textos,
continuará sendo perdido.
Temos
nos
Parâmetros
Curriculares
Nacionais
(representantes do grande avanço do ensino e
documentos do Ministério da Educação) grandes provas
para os donos de escolas, diretores e pais de alunos que
ainda cobram o ensino tradicional. Nos documentos, a
mensagem que é transmitida visa orientá-los a ensinar de
uma maneira diferente e atualizada para os alunos não
continuarem aprendendo coisas que não servem mais
para nada.
Fazer com que os alunos verifiquem dentro de um texto
determinados usos da língua, trabalhar conteúdos
gramaticais em contexto significativo, com vistas à
semântica, é um grande desafio tanto para a escola, e
tanto para autores de livros didáticos que ao elaborar
atividades acabam colocando o texto como um mero
pretexto para exercícios de classificação gramatical. Um
exemplo seria perguntar aos alunos quais são os artigos
que podem ser encontrados em um determinado texto.
Assim, estaria usando o texto, mas para a tradicional
classificação gramatical.
Como afirma Antunes:
Não basta saber que o pronome é uma palavra que substitui o
nome, ou que uma elipse é a omissão de um termo recuperável
pelo contexto precedente. Não basta ainda saber que existe um
artigo que é definido, e outro que é indefinido. É preciso saber
que efeitos o uso de um ou de outro provoca na sequência do
texto. (2009, p.59)

Usando a análise lingüística em um texto, o professor pode
trabalhar tanto os aspectos relacionados às características
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estruturais dos diversos gêneros textuais como, também,
os aspectos gramaticais que possam instrumentalizar o
aluno no domínio da modalidade falada e escrita da língua.
Se, de fato, o ensino de língua portuguesa mudar, os
objetivos de ensino também mudarão, passará a ter como
princípio a ampliação da análise funcional da língua e não
apenas a transmissão do ensino da norma padrão.

O ensino da norma padrão
A norma padrão, também conhecida como norma culta,
continua sendo ensinada pelos livros didáticos, pelas
gramáticas tradicionais e pela escola, por meio de palavras
ou frases soltas.
Como a norma pode ser entendida pela média dos falares,
considerando a regularidade e frequência de uso, e
também, pode ser entendida pela normatização dos usos,
há de se tomar cuidado ao trabalhar a norma padrão em
sala de aula. Entender o termo norma como normatização
de impõe um bom uso, o qual pode gerar preconceitos dos
demais usos.
Mesmo assim, não se pode abrir mão da escola levar aos
alunos o acesso à normal culta, já que todos têm o direito
de adquirir a norma prestigiada para seu acesso em
diversos departamentos sociais. Mas, não adianta
trabalhar as regras da norma padrão em sala de aula com
nomenclaturas, palavras ou frases soltas, pois não será
significativo para o aprendizado do aluno. Em uma
situação de comunicação, não precisa seguir essas regras
para obter uma comunicação eficiente.
O caminho é mostrar exemplares do uso culto da língua
que somente estarão disponíveis em textos, falados ou
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escritos. Só assim, o aluno poderá compreender o uso
dessa norma tão prestigiada, entendendo que quem a
prestigia é a sociedade, pois nada tem de melhor que
outras normas das demais variedades lingüísticas.
Como resume os dizeres de Neves:
Fica implicado que a variação está a serviço da linguagem, e
que, por isso mesmo, a língua padrão, como qualquer
modalidade, não pode ser ignorada, e, além disso, por suas
especificidades e funções sociais, tem de ser cultivada nas
instâncias apropriadas. (2008, p. 95)

E como complementa Antunes (2009, p.98) sobre o foco
do ensino da norma culta: “O fato de a norma culta
corresponder à norma socialmente prestigiada não
significa que ela seja a única a poder ser validada como
legítima representante da língua.”
As escolas, as gramáticas normativas e os livros didáticos
crêem que os alunos não têm nada a mostrar, não
consideram os conhecimentos prévios dos alunos que já
possuem sua língua materna internalizada, então
assumem a tarefa de “ensinar” a variedade padrão, tida
como “boa” e “perfeita”. A escola quer que os alunos
dominem a norma culta, embora haja um distanciamento
do que acontece no dia-a-dia, até mesmo em suportes de
comunicação. Portanto, a escola pretende inserir um
domínio de uso o qual não é o que se ouvem nem, muitas
vezes, o que se lê.
O dever da escola não é tirar a variedade não padrão do
aluno e introduzir a padrão. Seria correto “educar” para o
uso da norma padrão, deixando os alunos de classes
desfavorecidas se expressarem, de uma maneira que
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usem suas experiências, sua língua, para que possam (re)
construir conhecimentos.
Como diz Bagno:
A prática de ensino tradicional de ensino da língua portuguesa
no Brasil deixa transparecer, além da crença no mito da unidade
da língua portuguesa, a ideologia da necessidade de ‘dar’ ao
aluno aquilo que ele “não tem”, ou seja, ‘uma língua’. Essa
pedagogia paternalista e autoritária faz tábua rasa da bagagem
lingüística da criança, e trata-a como se seu primeiro dia de aula
fosse também seu primeiro dia de vida. Trata-se de querer
‘ensinar’ ao invés de ‘educar’. (2005, p. 62)

Quando Bagno diz que a escola deveria educar e não
ensinar, seria educar o que os alunos já sabem, ou seja,
não considerar que não sabem língua nenhuma, pois
vivem em sociedade que fala uma variedade da língua
portuguesa e é dessa variedade que se apoderam seus
conhecimentos lingüísticos. Portanto, o que a escola pode
e deve fazer é mostrar aos alunos outro tipo de variedade,
tanto na modalidade oral e escrita, que seria a variedade
culta, infelizmente, tida na sociedade como “a certa” e a
“única prestigiada”.
Quando se consideram as experiências já vividas pelos
alunos, possibilita-se ao adolescente a ampliação de sua
visão de mundo, constituindo sua identidade, ficando mais
pensante e crítico.
Há em livros didáticos exercícios em que os alunos devem
passar as frases para a norma culta, como as frases
faladas pela personagem Chico Bento. Com essa
proposta, deixa-se implícita a ideia de correção e de que a
norma culta da língua é a melhor. Esse exercício também
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não leva em consideração a identidade cultural da pessoa
e, consequentemente, a descaracterização da fala.
Ao contrário desse tipo de exercício, o convívio com essa
diferença da norma culta para não culta seria uma
oportunidade de debate, refletindo sobre as variedades
que existem no país, sem eleger uma de maior e outras de
menor valor, para fazer com que os alunos respeitem o
direito de expressão de cada um.
Além de exercício para a correção da fala do Chico Bento,
a sua figura é representada por um rapaz precário e do
campo, dando a entender que as pessoas do campo falam
errado.
Como afirma Antunes:
É por meio da exploração dessas figuras que vamos construindo
uma oposição mística e falseada entre o mundo urbano e o
mundo real: o mundo da abastança e o mundo da precariedade;
o mundo do desenvolvimento e o mundo do atraso; o mundo da
linguagem bonita e da linguagem estropiada; o mundo dos
inteligentes e o mundo dos rudes e dos incultos. (2009, p. 109)

A escola deve desenvolver, nos alunos, a capacidade de
reflexão dos usos lingüísticos. Assim, haverá possibilidade
dos alunos saberem acolher e respeitar as diferenças
lingüísticas de cada um, além de não serem deixados
influenciar pelas imagens que, assim como não querem
nada, aparecem juntas da variedade não padrão para
caracterizar seus usuários.

Variação linguística na sala de aula
A Língua Portuguesa é uma unidade composta de muitas
variedades. O aluno, ao entrar na escola, já sabe pelo
menos uma dessas variedades, aquela que aprendeu pelo
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fato de estar inserido em uma comunidade de falantes.
Certamente, ele é capaz de perceber que as formas da
língua apresentam variação e que determinadas
expressões ou modos de dizer podem ser apropriados
para certas circunstâncias, mas não para outras. Sabe, por
exemplo, que existem formas mais ou menos delicadas de
se dirigir a alguém, falas mais cuidadas e refletidas, falas
cerimoniosas. Pode ser que saiba, inclusive, que certos
falares são discriminados e, eventualmente, até ter vivido
essa experiência.
Como exemplo, essa pessoa tem consciência de que a
frase: “A gente queremos mudar” é discriminada a uma
pessoa ignorante; na frase: “A gente quer mudar” é sentida
como linguagem coloquial, mas já é tolerável e utilizada há
algum tempo; já na frase: “Toda a gente quer mudar”, que
é a historicamente legítima, é considerada como padrão.
Desse modo, a escola não pode tratar as variedades
lingüísticas, que mais se afastam dos padrões
estabelecidos pela gramática tradicional, como se fossem
desvios ou incorreções.
A discriminação de algumas variedades lingüísticas,
tratadas de modo preconceituoso, expressa os próprios
conflitos existentes no interior da sociedade. Por isso
mesmo, o preconceito lingüístico, como qualquer outro
preconceito, deve ser combatido com vigor.
É importante que o aluno, ao aprender novas formas
lingüísticas, particularmente a escrita e o padrão de
oralidade mais formal, orientado pela tradição gramatical,
entenda que todas as variedades lingüísticas são legítimas
e próprias da história e da cultura humana.
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Deve entender também que as variações acontecem por
conta do que pretendem aqueles que as usam. De
repente, alguém pode alterar regras para produzir um
efeito, pensando em ser mais eficaz em sua comunicação
com o interlocutor.
Como confirma Neves:
...todas as variedades de uma língua têm a complexibilidade
suficiente para cumprir as funções a que se destinam, não
havendo nenhuma variedade (assim como não há nenhuma
língua) que tenha limitações cognitivas ou perceptuais. (2008,
p.62)

Esse estudo da variação é muito relevante e cumpre papel
fundamental na formação da educação lingüística e no
desenvolvimento da competência discursiva do aluno,
devendo estar sistematicamente presente nas atividades
de Língua Portuguesa em sala de aula.
Como complementa Antunes:
Seria altamente relevante para todos os cidadãos e altamente
gratificante para o professor e aluno poderem reconhecer, no
final da trajetória escolar, que o trabalho da escola teve grande
êxito, pois foram ensinadas e aprendidas lições de programas
amplos, que recebem a valoração da sociedade letrada, como o
gosto pela literatura, a prática da leitura e da análise plural e
crítica, da produção oral e escrita de textos adequados
relevantes, e a simpatia indiscriminada pela condição variada e
mutável das manifestações lingüísticas. (2009, p.65)

A seguir relacionam-se algumas propostas de atividades
que permitem explorar mais intensamente questões de
variação lingüística, retiradas dos Parâmetros Curriculares
Nacionais:
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- transcrição de textos orais, gravados em vídeo ou cassete, para
permitir identificação dos recursos lingüísticos próprios da fala;
- edição de textos orais para apresentação, em gênero da
modalidade escrita, para permitir que o aluno possa perceber
algumas das diferenças entre a fala e a escrita;
- análise da força expressiva da linguagem popular na
comunicação cotidiana, na mídia e nas artes, analisando
depoimentos, filmes, peças de teatro, novelas televisivas,
música popular, romances e poemas;
- levantamento das marcas de variação lingüística ligadas a
gênero, gerações, grupos profissionais, classe social e área de
conhecimento, por meio da comparação de textos que tratem de
um mesmo assunto para públicos com características diferentes;
- elaboração de textos procurando incorporar na redação traços
da linguagem de grupos específicos. (1998, p.77)

Um professor pode dizer aos alunos: “Existem muitas
variedades lingüísticas no Brasil e não é certo discriminar
uma pessoa que fala de maneira diferente do que a sua,
apenas ela fala uma variedade e você, outra.” Esse
discurso do professor pode fazer com que o aluno entenda
o tratamento que deve ser dado às variações, mas quando
os alunos têm contato com as variações através de
atividades que possibilitam perceber mais facilmente as
variedades lingüísticas se torna muito mais real
compreendê-las e eliminar qualquer preconceito, ou seja,
eliminar a ideia fixa de “acerto” e “erro”.

Correção: “acerto” e “erro”
O tradicionalismo das escolas em considerar apenas o
ensino da norma-culta, leva os professores a terem uma
única visão sobre o certo e o errado. Por isso, no momento
da “correção” de pronúncia e escrita, os alunos são
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corrigidos de maneira que o que escreveram ou falaram
estava errado.
A nova pragmática da educação tem como proposta a
“correção” juntamente com a reflexão de uso, mostrando
ao aluno que o que foi escrito ou dito tem uma lógica, mas
que não é a forma prestigiada pela sociedade.
Os vícios de linguagem (pleonasmo, inversões,
anacolutos...) são ensinados na escola como “erros”, fora
do padrão, mesmo que esses mesmos “vícios” são
elegantes e belos em textos de alguns escritores. Como
afirma Neves (2008, p. 60): “... certos termos ou certos
torneios desviantes têm beleza e elegância na pena dos
“bons escritores”, mas, na pena dos alunos, por exemplo
(especialmente de classes baixas), hão de ser vistos como
“vícios”.
Isso acontece por falta de uma reflexão sobre os fatos,
principalmente da variação lingüística. A escola deve
preservar os alunos da discriminação social, não podem
receber a orientação de que é erro o modo de falar ou
escrever dos usuários da língua. Há de haver discussão
de adequação do uso da linguagem em dois aspectos: na
pronunciação e na escrita.

Na pronunciação
Existe uma tendência muito forte na nossa língua de
empurrar o aluno a pronunciar a língua “do jeito que se
escreve”, como se essa fosse a maneira “certa” de
aprender o português. Muitas gramáticas e muitos livros
didáticos chegam a aconselhar o professor que “corrija”
quem fala “muleque”, “burracha”, “fidido”. Não se leva em
consideração que as pessoas são capazes de escolher
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maneiras de falar e escrever que mais se ajustam
dependendo da situação.
A língua falada foi deixada de lado pela exigência do bom
uso, como se não tivesse uma gramática, sendo o bom uso
fixado apenas na língua escrita. Essa imprecisão pode ser
causa dos maus resultados do ensino, pois se ignora a
diferença da modalidade escrita e falada, não mostram aos
alunos as características de cada uma em determinadas
situações, para torná-lo competente, sabendo adequar as
duas modalidades aos padrões socialmente valorizados.
Como confirma Neves:
Criou-se, na escola, um tal abismo entre as duas modalidades
que, no fundo, instituiu-se que a fala (em principio, a modalidade
do aluno) é a imperfeita por natureza, e que a língua escrita (em
principio, a modalidade do professor) é a meta a ser atingida,
como se não houvesse modalidade-padrão também na fala e
como se o conhecimento de um padrão prestigiado, na língua
falada, não fosse também desejável. (2008, p.44)

Qualquer modalidade da língua se constitui em normas
para diferentes situações de uso, inclusive de uma norma
padrão socialmente valorizada. Se o palestrante em um
congresso não usar a norma padrão, é que valorizada pela
sociedade, provoca estranheza e, até mesmo,
desconfiança de capacidade em colocar o assunto em um
evento importante.
Essa tradição, de não dar importância à língua falada,
segundo Antunes:
No Brasil, essa idéia é reforçada pelo fato de que o acesso à
cultura da produção escrita se converteu em privilégio de
poucos, quer dizer, daqueles que podem “pagar” para serem
alfabetizados e inseridos no mundo da comunicação escrita.
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Numa “coincidência” perversa, são os pobres que não se
alfabetizam e que ficam à margem das informações divulgadas
pelos meios escritos. (2009, p.89)

Há de ensinar o aluno a ortografia oficial, mas não se pode
fazer isso tentando criar uma língua “artificial” e
reprovando as pronúncias que são um resultado natural
das forças internas que governam o idioma, inclusive nas
suas variedades cultas.
O certo é dizer ao aluno que ele pode falar bonito ou
bunito, menino ou minino, mas que só pode escrever
bonito e menino, porque é preciso uma ortografia única
para toda a língua, para que todos possam ler e
compreender o que está escrito. A língua escrita é um
conjunto de símbolos, que podem ser interpretados de
maneiras variadas de acordo com uma série de fatores.
Como por exemplo, em qualquer lugar do mundo, os sinais
de trânsito, as notas de músicas e tantos outros símbolos
podem ser compreendidos.
Quando um aluno, ou qualquer outra pessoa, pronunciar
home, onte, garage, pode-se corrigir, mas com a
consciência de que está tentando ensinar uma forma
oficial que é apenas conservadora, enquanto as formas
populares são inovadoras e respeitam as tendências
normais do idioma.
Como afirma Bagno:
A escola deveria se esforçar para que esse padrão absorvesse
uma série de usos lingüísticos novos, perfeitamente assimilados
pelos falantes cultos, e já consagrados até na literatura dos
melhores escritores. Isso reduziria o abismo que existe entre o
padrão lingüístico e o uso real da língua por parte dos falantes
cultos. (2005, p. 173)
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Além disso, é preciso também que, dentro da escola, haja
espaço para o máximo possível de variedades lingüísticas:
urbanas, rurais, cultas, não-cultas, faladas, escritas,
antigas, modernas... Para que as pessoas se
conscientizem de que a língua não é um bloco compacto,
homogêneo, parado no tempo e no espaço, mas sim um
universo complexo, rico e heterogêneo.

Na escrita
Infelizmente, a ortografia ainda vem sendo tratada, na
maioria das escolas do ensino fundamental, por meio de
atividades de identificação, correção de palavra errada,
seguidas de cópia e de enfadonhos exercícios de
preenchimento de lacunas.
Entretanto, é possível desenvolver um trabalho que
permita ao aluno descobrir o funcionamento do sistema
analisando as relações entre a fala e a escrita, as
restrições que o contexto impõe ao emprego das letras, os
aspectos morfossintáticos, tratando a ortografia como
porta de entrada para uma reflexão a respeito da língua,
particularmente, da modalidade escrita. Assim como
afirma Bagno:
Em relação à língua escrita, seria pedagogicamente proveitoso
substituir a noção de erro pela tentativa de acerto. Afinal, a
língua escrita é uma tentativa de analisar a língua falada, e essa
análise será feita, pelo usuário da escrita no momento de grafar
sua mensagem, de acordo com o perfil sociolingüístico. (1999,
p. 126)

O professor deve propor um novo olhar para a linguagem,
menos rígido em critério de correção. Poderia ser falado
ao aluno que a forma, como está escrito, provoca
ambigüidade, prejudica a clareza da mensagem ou parece
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muito taxativa. Essas observações são relevantes para o
desenvolvimento de produções de textos dos alunos, não
simples correções de ortografia.
Na escola, abre-se mão de objetivos mais abrangentes
para a concentração na correção gramatical, como se falar
e escrever sem erros fosse o único requisito para se
conseguir o êxito esperado. É um engano, já que há muitos
discursos que são corretíssimos, não apresentam erros de
concordância gramatical e nem de ortografia, mas são
falhos, pois podem ser óbvios, inconsistentes, confusos e
superficiais.
Portanto, ao realizar atividades de análise e reflexão sobre
a língua, os alunos necessitam, de acordo com os
Parâmetros Curriculares Nacionais:
- identificar e analisar as interferências da fala na escrita,
principalmente em contextos de sílabas que fogem ao padrão
consoante/vogal;
- explorar ativamente um corpus de palavras, para explicitar as
regularidades ortográficas no que se refere às regras
contextuais;
- explorar ativamente um corpus de palavras, para descobrir as
regularidades de natureza morfossintática, que, por serem
recorrentes, apresentam alto grau de generalização. Ao invés de
sobrecarregar o aluno com pesada metalinguagem (radical,
vogal temática, desinências, afixos), deve-se insistir no uso do
paradigma morfossintático para a construção de regularidades
ortográficas;
- apoiar-se no conhecimento morfológico para resolver questões
de natureza ortográfica;
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- analisar as restrições impostas pelo contexto e, em caso de
dúvida entre as possibilidades de preenchimento, adotar
procedimentos de consulta. (1998, p.81)

Os alunos estão acostumados a serem corrigidos pelo uso
“incorreto” das palavras, sem que vejam a totalidade do
que está escrito, ou seja, sem perceber e entender o
porquê aquele uso está sendo rejeitado. Apenas dizer ao
aluno que está “incorreto” e o aluno corrigir não garante o
emprego “correto” na próxima escrita do aluno. O
importante é analisar o contexto e fazer com que o aluno
perceba a irregularidade através do sentido.
Por exemplo, a tarefa de corrigir as redações dos alunos,
em geral, é do professor. É ele quem assinala os erros de
norma e de estilo, anotando, às margens, comentários
nem sempre compreendidos pelos alunos. Mesmo quando
se exige releitura, muitos alunos não identificam seus
erros, ou, quando o fazem, se concentram em aspectos
como ortografia e acentuação, sem se preocupar com o
texto em sua totalidade.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais
(1998), “... a mediação do professor, nesse sentido,
cumpre o papel fundamental de organizar ações que
possibilitem aos alunos o contato crítico e reflexivo das
práticas de linguagem, inclusive sobre aspectos não
percebidos inicialmente pelo grupo: intenções, valores,
preconceitos que veiculam, explicitação de mecanismos
de desqualificação de posições, articulados ao
conhecimento dos recursos discursivos e lingüísticos”.
Um ensino contextualizado através de com textos
possibilita o uso da reflexão sobre os aspectos citados
acima.
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Ensino (des)contextualizado e com textos
Ensino sem contexto é aquele que não faz sentindo para
os alunos, acontece quando eles não conseguem ancorar
o que está sendo ensinado com a realidade.
A língua portuguesa se coloca em uniformidade quando o
ensino não engloba a situação em que ocorre a interação
verbal, ou seja, não é possível a reflexão do uso da língua
em um ensino sem contexto.
Como confirma Antunes:
Somente uma língua idealizadamente descontextualizada é
uniforme. E o que é uma língua descontextualizada? É a língua
artificial, inventada; língua para dar exemplos. É a língua das
frases soltas, que continuam a ter lugar nas salas de aula.
Língua que não tem como referencia uma situação, um sujeito,
uma finalidade comunicativa. Parece uma coisa oca. (2009, p.
105)

Alguns autores de livros didáticos não usam frases soltas,
mas usam os textos apenas como pretextos para a
classificação e busca de palavras isoladas, deixando o
entendimento e o sentido do texto de lado. Nesse tipo de
exercício, o texto fragmentado fica descontextualizado e
as palavras não são vistas como partes significativas da
função comunicativa.
Não basta que as palavras sejam retiradas do texto para
que se tenha uma análise de texto, pois se essas palavras
tivessem sido colhidas ao acaso, o resultado seria o
mesmo. Além disso, não se amplia a competência
comunicativa de alguém com exercícios de classificação,
usando ou não textos. Com diz Antunes (2009, p.127),
“Nenhum leitor competente lê poemas procurando
substantivos ou coisas que o valham. O leitor competente
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lê procurando sentidos, emoções, intenções, ditos,
pressupostos”.
Outro exemplo de ensino descontextualizado é fazer com
que os alunos decorem as formas conjugadas de tu e vós,
muito distante da língua viva dos falantes do português
brasileiro.
É importante apresentar aos alunos essas formas verbais
apenas para que eles as reconheçam, por exemplo,
quando lerem um texto clássico. O absurdo é fazer com
que eles decorem para fazer a conjugação de verbos na
prova.
Como pode complementar Bagno:
O pronome tu, por exemplo, no Brasil, é usado em algumas
regiões específicas, e raramente a forma verbal que o
acompanha corresponde à das gramáticas e livros didáticos. O
pronome vós, então, como você bem notou, é um verdadeiro
dinossauro lingüístico: está extinto na fala dos brasileiros há
muito tempo... (2005, p. 70)

Será que é mesmo tão necessário saber conjugar formas
verbais que não se usam em sua região? Quando que
alguém já precisou pôr esse conhecimento em prática?
Há uma diferença entre o uso da língua escrita e o uso da
língua falada. Por isso, o necessário não é saber conjugar,
e sim, saber que existe para identificar quando for preciso.
Conforme Castilho:
[...] os recortes lingüísticos devem ilustrar as variedades
socioculturais da Língua Portuguesa, sem discriminações contra
a fala vernácula do aluno, isto é, de sua fala familiar. A escola é
o primeiro contato do cidadão com o Estado, e seria bom que ela
não se assemelhasse a um “bicho estranho”, a um lugar onde se
cuida de coisas fora da realidade cotidiana. Com o tempo o aluno
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entenderá que para cada situação se requer uma variedade
lingüística, e será assim iniciado no padrão culto, caso já não o
tenha trazido de casa. (1998, p.32)

É na escola que o cidadão desenvolve seu cognitivo,
ampliando formas de raciocínio, desenvolvendo a
capacidade de investigação, levantamento de hipóteses,
abstração, análise e síntese na direção de raciocínio cada
vez mais formal. No entanto, a escola não deve se prender
em ensinar conteúdos que não terão significados e que
não ajudam o aluno a refletir.
Conforme Bagno (2005, p. 62), “Na nossa prática de
ensino, muitas vezes insistimos em fatos que não
correspondem à realidade da língua viva e simplesmente
deixamos de lado outros aspectos muito mais próximos de
nós e de nossos alunos.”
No caso do ensino de Língua Portuguesa, considerar a
condição afetiva, cognitiva e social do adolescente implica
colocar a possibilidade de um fazer reflexivo, buscando
modos de opiniões, valores e saberes veiculados nos
discursos orais e escritos.
Essa possibilidade ganha importância na medida em que
o acesso a textos escritos mais complexos, com padrões
lingüísticos mais distanciados daqueles da oralidade e
com sistemas de referência mais distantes do senso
comum e das atividades da vida diária, impõe a
necessidade de percepção da diversidade lingüística e dos
valores constituídos em torno das formas de expressão.
Como ressalta Antunes:
...pode-se propor aos alunos uma pesquisa que resulte num
levantamento das expressões adverbiais que denotam
temporalidade e sua ligação com a categoria do aspecto
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expressa pelos verbos. Em pesquisas assim, além de se
favorecer um conhecimento mais amplo e relacional dos
elementos lingüísticos, se estaria mudando o foco de estudo da
língua, pois o núcleo das considerações feitas deixaria de ser o
contraste entre o certo e o errado. (2009, p.66)

Em muitas aulas sobre advérbios e locuções adverbiais os
alunos não observam o sentido que é dado ao contexto
com o uso desses elementos. Já com a proposta acima
descrita, os valores de sentido estariam no lugar do certo
e errado. O aluno perceberia, através de um contexto
válido, o sentido que cada expressão levou ao verbo,
sendo uma atividade significativa.
Por meio de atividades como as acima citadas, é difícil
alguém gostar de literatura, ser um leitor eficiente,
interpretativo e crítico. Também, não é à toa as queixas
dos alunos de não gostarem da aula de português.
Muito tempo das aulas de português poderia ser destinado
à exploração das possibilidades lexicais da língua.
Certamente, com mais entusiasmo e mais encantamento
para os alunos, que estariam, assim, em contato efetivo
com sua língua, para desenvolverem as possibilidades que
ela lhes dá.
O ensino de língua portuguesa a partir de gêneros textuais
é muito importante. Cada gênero tem suas
particularidades que devem ser consideradas para
determinar o uso da variedade linguística utilizada, sendo
essa observação necessária para o aluno saber em quais
textos orais e escritos usar a variedade culta ou outras
variedades da língua.
Nas particularidades de cada gênero se englobam os
componentes da língua: léxico (conjunto extenso de
149
Dayse Misiti Tumonis

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

palavras), uma gramática (regras para se construir
palavras e sentenças), regras de interações (situação
social) e regras de textualização (produção de textos).
Sendo assim, um componente complementa o outro e,
limitar a língua em apenas um componente, é perder de
vista sua totalidade.
Segundo essa ideia da língua possuir componentes
diversos, pode-se argumentar a divisão de disciplinas que
muitas escolas fazem para a língua portuguesa: redação,
literatura e gramática. Acham, talvez, que a gramática tem
alguma serventia fora das atividades de comunicação, e
ainda, devem pensam que estudo da gramática isolado
basta, como se nada mais fosse necessário para ser eficaz
nas atividades da linguagem verbal.
Como confirma Antunes (2009, p. 47), “Não me parece
serem comuns as situações em que a escola providencie
a análise e a exploração de diferentes tipos de registro.
Qualquer um parece bem, desde que o texto não
apresente erros de ‘gramática’”.
Espera-se que o aluno escreva melhor, então, para isso,
há duas soluções: adequação ao padrão culto (falar e
escrever de acordo com a norma padrão para garantir a
aprovação da sociedade) e adequação aos propósitos
comunicativos (falar e escrever com organização de
enunciados para adequada obtenção de sentidos). Para
isso deve ocorrer um procedimento reflexivo no ensino da
gramática, sendo trabalhada a partir dos usos. A gramática
que está sendo ensinada não é normativa e nem vai ao
sentido do texto.
Como comenta Neves:
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... importância de que a escola leve o aluno à compreensão da
natureza do estabelecimento do circuito de comunicação, até
para que ele aprenda a refletir sobre a própria atividade de
compor enunciados, e, assim, se aproprie das “regras” da
gramática de sua língua. (2008, p.131)

Não é possível o aluno desenvolver competência
comunicativa sem orientação do professor e com uma
simples proposta de redação: “Crie um texto falando sobre
a árvore.”. Precisa, antes de começar a escrever, saber
qual a finalidade do texto, para quem escrever ou falar,
qual gênero e tipos de textos usar, escolher o léxico, as
condiçoes de produção e circulação dos textos, entre
outros.
Os alunos devem ter a oportunidade de conhecer as
normas de textualização para poder saber organizar, dar
progressão, coesão e coerência a um texto. Algumas das
normas são: que tipo e gênero de texto usar, definir
estratégias de interação, que precauções convêm, o que
deixar explícito e implícito, escolher se haverá paráfrase,
alusão ou citação de outro texto.
Há professores que dizem para os alunos evitarem incluir
trechos de outros textos em seus textos. Não há um por
que para isso, já que tudo que pensamos, escrevemos,
produzimos está ancorado em textos já ouvido ou lido em
algum momento de nossa vida. Ao contrário da
recomendação de muitos professores, seria uma ótima
oportunidade fazer uso de trechos de textos, pois seria
possível ensiná-los como faz uma citação e paráfrase.
O estudo da língua tem sentido quando vai além das
nomenclaturas e classificações gramaticais, como,
explorando as normas de textualização citadas acima.
Com elas, os professores estariam desenvolvendo, em
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seus alunos, habilidades de comunicação muito mais
significativas. Como pode confirmar Antunes:
Os exercícios, puros e simples, de classificação das orações
muito pouco acrescentam à competência comunicativa do
falante. Ao contrário, conhecer aquelas relações semânticas e
sua função no estabelecimento da coesão do texto é de inteira
significação para a atividade discursiva. (2009, p. 49)

O aluno deve refletir sobre o sentido e intenções dos
textos, escritos ou falados, para sua efetiva compreensão
juntamente com todos os elementos abrangentes do texto,
inclusive seus próprios conhecimentos de mundo.
Quando se fala em conhecimento de mundo, quer dizer
que cada pessoa partilha conhecimentos com as pessoas
de sua sociedade, por isso, vai compreender a mensagem
de acordo com o que sabe sobre o assunto ou com o que
apenas já ouviu falar. E pode acontecer de não
compreender, por não ancorar a informação do texto com
sua realidade e/ou vivência.
Tendo conhecimento de mundo e percepção de sentidos
do texto, o aluno poderá compreender textos sobre
diversos assuntos eficiência, na área de história,
geografia, ciências, matemática, e outros. Qualquer
conhecimento passa pela linguagem, não há outro
percurso. O conhecimento da linguagem abre portas para
inúmeros entendimentos.
Considerando o conhecimento de mundo de uma
sociedade, em muitos textos é desnecessário dizer tudo,
podendo não deixar o sentido totalmente explícito. Apenas
se deve deixar explítcito quando se pretende dizer aquilo
que, supostamente, o outro ainda não sabe. Como
exemplifica Antunes:
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... diante de um letreiro que está escrito: nariz, ouvido, garganta,
e de um outro em que estão os dizeres: frango, frutas, verdura,
qualquer pessoa vai entender que, somente na segunda
situação, alguns produtos estão postos à venda. Ninguém vai
entender, por outro lado, que, naquele primeiro estabelecimento,
estão vendendo nariz, ouvido e garganta. (2009, p. 56)

Pensar, portanto, que as pessoas fazem e interpretam
textos usando apenas os conhecimentos linguísticos é
equivocado. O conhecimento prévio de cada um tem
importante participação para a compreensão da
mensagem.
Com isso, nas aulas de português, o aluno deve saber
utilizar e valorizar o repertório lingüístico de sua
comunidade na produção de textos, sendo capaz de
verificar as regularidades das diferentes variedades do
português, reconhecendo os valores sociais nelas
implicados e, conseqüentemente, o preconceito contra as
formas populares em oposição às formas dos grupos
socialmente favorecidos.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, os
professores, com o auxílio de livros didáticos, têm de
proporcionar situações para que os alunos identifiquem na
prática de análise lingüística:
- fatores geográficos (variedades regionais, variedades urbanas
e rurais), históricos (linguagem do passado e do presente),
sociológicos (gênero, gerações, classe social), técnicos
(diferentes domínios da ciência e da tecnologia);
- diferenças entre os padrões da linguagem oral e os padrões da
linguagem escrita;
- registros em função da situação interlocutiva (formal, informal);
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- diferentes componentes do sistema lingüístico em que a
variação se manifesta: na fonética (diferentes pronúncias), no
léxico (diferentes empregos de palavras), na morfologia
(variantes e reduções no sistema flexional e derivacional), na
sintaxe (estruturação das sentenças e concordância). (1998,
p.55)

Para o ensino de língua portuguesa atingir a nova
pragmática, assim como registradas nos Parâmetros
Curriculares, a escola tem de deixar de ser focada no
ensino tradicionalista, apoiado pelos gramáticos, que
elimina o que não está de acordo com a norma culta.
Já os linguistas pensam que as pessoas devem saber
identificar as mais diversas variações da língua. Por isso,
no ensino da língua portuguesa, seria interessante que os
professores trabalhassem com textos que despertassem
curiosidades nos alunos, para buscarem registros de
variações e se tornarem aptos a usá-las de acordo com a
situação.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais,
espera-se que os alunos tenham os seguintes valores e
atitudes:
- Valorização das variedades lingüísticas que caracterizam a
comunidade dos falantes da Língua Portuguesa nas diferentes
regiões do país.
- Valorização das diferentes opiniões e informações veiculadas
nos textos orais ou escritos como possibilidades diferenciadas
de compreensão do mundo.
- Reconhecimento de que o domínio dos usos sociais da
linguagem oral e escrita pode possibilitar a participação política
e cidadã do sujeito, bem como transformar as condições dessa
participação, conferindo-lhe melhor qualidade.
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- Reconhecimento de que o domínio da linguagem oral e escrita
pode oferecer ao sujeito melhores possibilidades de acesso ao
trabalho.
- Reconhecimento da necessidade e importância da língua
escrita no processo de planejamento prévio de textos orais.
- Preocupação com a qualidade das produções escritas próprias,
tanto no que se refere aos aspectos formais, discursivos,
textuais, gramaticais, convencionais e apresentação estética.
- Valorização da linguagem escrita como instrumento que
possibilita o distanciamento do sujeito em relação a idéias e
conhecimentos expressos, permitindo formas de reflexão mais
aprofundadas. (1998, p.64)

Quando o professor possibilita que os alunos percebam,
nas atividades em sala, registros de variações linguísticas,
é esperado que se construa valores na individualidade de
cada formando. É importante que os alunos pensem e
forneçam suas próprias opiniões, sabendo valorizar sua
cultura e, ao mesmo tempo, reconhecendo que o domínio
da linguagem padrão possibilita apenas ascensão social.
No seguinte capítulo, será mostrado como os livros
didáticos estão abordando essas questões.
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A INCLUSÃO DO DEFICIENTE AUDITIVO
NO ENSINO REGULAR
Denise Aleksiejuk Costa

RESUMO
Este trabalho objetiva discutir a importância de oferecer
aos indivíduos com necessidades especiais em função das
suas deficiências, espaço físico em sala de aula, respeito
e compreensão aos seus talentos e habilidades.
Disponibilizar um ensino de qualidade a todos os alunos,
respeitando suas diferenças. Ampliar o acesso de alunos
especiais em escolas tanto de ensino regular como de
educação especial e melhorar a forma de trabalhar tais
diferenças dentro e fora da sala de aula. O presente
trabalho identifica e discute aspectos da formação inicial e
da prática docente superior. A complexidade e a
abrangência de tal tema são apontadas na literatura como
fatores que dificultam seu ensino. Os dados obtidos
apontam para a necessidade de se propor iniciativas tanto
para a formação inicial quanto para a formação continuada
de professores, que contemplem, de forma adequada.
INTRODUÇÃO
Tem-se observado uma grande discussão acerca
da inclusão/exclusão quando se trata das diferenças
sociais. A tendência mundial tem sido oferecer educação
a Todos, independente de etnia, condições sensoriais,
sociais, físicas ou mentais. Este é o princípio da inclusão.
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Para termos uma sociedade inclusiva, são
necessárias ações conjuntas e integradas nos diferentes
segmentos da comunidade, onde todos tenham, não só, o
direito ao efetivo acesso, como também a garantia na
qualidade dos serviços e equipamentos oferecidos pelo
poder público.
No decorrer do processo histórico, verificamos que,
em diferentes épocas e sociedades, houve significativa
mudança na postura da comunidade em relação às
pessoas com deficiências, desde o regenerar ao
nascimento até o direito ao atendimento educacional e
clínico com qualidade. Essas mudanças ocorreram através
de conscientização, mobilização e interação sociais e, por
conta disso, a elaboração de leis que contemplem o direito
à escolarização.
Até há pouco tempo, acreditava-se que a educação
em escolas especiais era o melhor para esses alunos, pois
nelas poderiam usufruir atenção direcionada às suas
dificuldades. Entretanto, essas crianças acabavam sendo
excluídas do convívio social.
Buscando favorecer esse convívio, surgiram as
classes especiais dentro das escolas regulares. Porém,
isto não resolveu o problema, ao contrário, contribuiu para
o aumento do preconceito e da segregação, pois,
passaram a existir as classes dos “normais” a as classes
dos “problemáticos” e nem sempre com resultados
pedagógicos satisfatórios, em ambas categorias.
Atualmente, acredita-se que a inclusão desses
alunos em salas de ensino regular seja a melhor maneira
de consolidar tanto o desenvolvimento pedagógico quanto
o convívio social, tendo em vista a conscientização e
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preparação da sociedade para a construção de uma
melhor qualidade de vida a todos, não ignorando as
diferenças, mas identificando e considerando as
necessidades especiais nos projetos e políticas sociais e
educacionais. Torna-se necessário, portanto, uma
transformação conceitual sobre o sentido escola,
adaptando suas estruturas físicas, curriculares e culturais.
A pessoa passa a ser considerada como um ser
único, singular em suas dificuldades e potencialidades, daí
uma visão que compreende o aluno em seu processo de
desenvolvimento global, privilegiando o caminho
percorrido por ele ao longo de seu processo de
escolarização.
Esta monografia será desenvolvida com a proposta de ser
um alerta aos educadores em geral.
Este trabalho objetiva discutir a importância de oferecer
aos indivíduos com necessidades especiais em função das
suas deficiências, espaço físico em sala de aula, respeito
e compreensão aos seus talentos e habilidades.
Disponibilizar um ensino de qualidade a todos os alunos,
respeitando suas diferenças. Ampliar o acesso de alunos
especiais em escolas tanto de ensino regular como de
educação especial e melhorar a forma de trabalhar tais
diferenças dentro e fora da sala de aula.
Como metodologia desta monografia, usei de pesquisa, as
bibliografias pertinentes a minha pesquisa de base, as
teorias de alguns autores e a legislação. Procurei em
alguns sites o tema proposto e como instrumento de
pesquisa utilizarei da observação e da entrevista com
alguns profissionais.
O PROCESSO DA INCLUSÃO
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Muitos são os estudiosos interessados em
encontrar novas maneiras de atuar em sala de aula. No
mundo de hoje torna-se cada vez mais perceptível a
importância de se discutir e buscar soluções para uma
melhor educação.
O processo de inclusão aos portadores de
necessidades especiais é um dos assuntos que vem
sendo discutido com afinco nas ultimas décadas
acompanhando o crescimento, a procura por soluções e
melhoramentos na educação.
Infelizmente ainda podemos observar portadores
de necessidades especiais fora das escolas ou em salas
regulares completamente inadequadas às suas
necessidades; coordenados muitas vezes por professores
incapacitados para avaliá-los e acompanhá-los.
Algumas pessoas possuem limitações maiores que
as outras, mas isso não significa que não possam
participar e aprender; e se refletirmos um pouco mais,
poderemos melhorar a forma de trabalhar essas
diferenças tanto dentro quanto fora da sala de aula através
da conscientização e ampliação dos recursos.
Como educadores devemos nos unir no objetivo de
ajudar alunos especiais a perceberem que podem superar
suas dificuldades e limitações; que podem aprender a
executar tarefas, assimilar conteúdos e participar da
sociedade mesmo com suas deficiências sentindo-se úteis
a sociedade em que participa.
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A sociedade com um todo deveria empenhar-se
para a formação deste individuo que se encontra incapaz
de evoluir isoladamente. É comum responsabilizar os pais
e a família pela omissão no processo de inclusão
educacional; a família por sua vez atribui a sociedade o
seu fracasso; e assim se processam estas questões, como
um jogo de empurra-empurra; a reflexão conjunta seria a
busca ideal do sucesso.
Observando como alunos sentem-se inferiores, a
omissão da família e da sociedade nem sempre preparada
para esta situação, surgiu a vontade de pesquisar esse
tema buscando responder a pergunta: Como podemos
como sociedade de modo geral contribuir para que esses
portadores de necessidades especiais se aceitem e lutem
por compreender, aprender, e crescer no mundo em que
vivem?
É exatamente o que essa pesquisa objetiva
descobrir dentro de cursos profissionalizantes: Como a
interação social pode influir na melhoria da educação
inclusiva de alunos portadores de necessidades especiais
em caráter auditivo. A partir desse momento poderemos
observar e considerar a importância de Piaget que vê na
interação social uma condição de busca do conhecimento.
De acordo com Piaget (op cit CUNHA,2002) a
cognição é um processo de troca, essencialmente
dinâmico. A forma de conhecer segundo Piaget (1973)
vem a ser um processo interativo, que cada vez mais se
expande, estando presente por toda a vida.
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Cunha (2002) reafirma que na visão de Piaget, a
linguagem não reflete o conhecimento que se têm do real.
Os sujeitos são capazes de assimilar certos
acontecimentos ainda que não possam a comunicá-los
através de palavras. Assimilam fatos que os envolvam,
mas não expõe isso através da fala.
Há uma defasagem entre o saber e a comunicação
do saber; essa defasagem torna-se comum a todos na
infância; mesmo àqueles que apresentem necessidades
especiais.
Para a autora, estudar o conteúdo do pensamento
significativo em suas relações com a linguagem favorece
a avaliação, havendo relação significativa entre os
mesmos; garante ao individuo maior desenvolvimento.
Conhecer, esta abordagem não é apenas conhecer
um livro, uma teoria, mas sim conhecer as coisas que
fazem parte do nosso dia-a-dia, do nosso cotidiano. Se há
interrupção nesse processo de troca, a saúde mental fica
comprometida já que conhecer através do intercambio faz
parte da vida.
Para que se entenda todo esse processo, é
importante que se compreenda o desenvolvimento da
comunicação desde a infância.
O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM
Conforme Piaget, o conhecimento nos primeiros anos de
vida decorre de uma complementaridade entre percepção
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e movimentos exercidos sobre o objeto, entre dois tipos de
cognição:
A figurativa: criança percebe o objeto e forma imagens
mentais;
A operativa: age e forma conceitos
Para que a criança consiga agir melhor sobre o objeto,
como por exemplo: a laranja, o ideal é que primeiramente
mostre uma laranja para a criança e deixe que ela aja
sobre a fruta, vendo-a, tocando-a, sentindo seu cheiro, o
seu sabor, ficará mais fácil seu reconhecimento, ao invés
de mostrar figuras ou as próprias palavras. É necessário
que ela atue sobre o real. No período sensório-motor (0 a
2 anos) é importante trabalhar com o real para facilitar o
aprendizado e o interesse.
Esse contato com o real faz com que a criança descubra o
significado (conteúdo) do objeto. Forma-se uma interação
do sujeito com o objeto facilitando assim um aprendizado.
Neste período, (1º estágio: inteligência sensório-motora
que vai do nascimento até aproximadamente 2 anos), a
criança conquista através da percepção e dos
movimentos, todo o universo que o cerca. É importante
também o ambiente como fator de desenvolvimento, um
exemplo disso é a importância que tem de estimular a
visão, a audição e o tato do bebê, pois assim ele terá mais
possibilidades de movimento.
Há uma diferenciação também na área afetiva da criança,
como os medos, quando ouve um barulho muito forte.
Neste período a criança usa também da imitação das
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regras. Compreende algumas palavras, mas só é capaz da
fala imitativa.
Durante o período sensório-motor que se estende até
aproximadamente os dois anos, o bebê percebe as coisas
e as pessoas, mas não faz uma imagem mental do que viu
e nem nomeia nomes através de palavras. Somente
conhece o objeto quando age sobre ele.
No início da vida a criança toma contato com o mundo
primeiramente por um fator hereditário, posteriormente por
um equipamento adquirido, consegue se adequar ao meio,
mas de uma maneira limitada à ação ou o fazer. Não
consegue fazer todas as coisas que deseja.
Neste período a criança não faz distinção entre o
significante (palavra) e o significado (conteúdo). Quando a
criança olha para um objeto, por exemplo a chupeta,
realiza fixações dos olhos mais o significado não
corresponde ao objeto.
Quando a criança passa a agir sobre o objeto, começa
então lhe atribuir um significado. “A emissão da palavra,
no início do período sensório-motor, é conseqüência de
um conjunto de ações e sensações produzido pela boca,
pelos lábios, isto é, pelo aparelho fonador.” (PIAGET,
1989, p.24)
Cunha, (2002) destaca que Piaget dividiu esse período em
seus estágios correspondentes a determinadas faixas
etárias, mas as faixas etárias sugerem a época
aproximada do aparecimento de determinadas aquisições
cognitivas e de determinados comportamentos; não sendo
completamente exatas em sua essência.
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Entre os seres humanos há algo que os une, tornando-os
comuns: a diferença. Historicamente a humanidade
continua mostrando-se frágil e imatura em relação a
estas diferenças individuais.
A deficiência
Cunha, (2000) na analise do filme “Os filhos do Silêncio”
considerando “as diferenças, o diferente, o si mesmo e o
outro” apresenta que a busca pelo padrão de beleza e
perfeição humana, através dos meios de comunicação,
levou as pessoas com necessidades especiais a se
defrontarem com a segregação social. Portanto a
sociedade discrimina a pessoa portadora de deficiência
através de olhares, gestos e palavras. O deficiente
auditivo, dentro deste contexto, sofre por essas
discriminações sobre as suas limitações e as poucas
oportunidades recebidas.
O desconhecimento das possibilidades dos deficientes
auditivos, muitas vezes impede que as oportunidades
cheguem até eles. Daí a importância de se esclarecer à
sociedade sobre a deficiência auditiva e demonstrar
através da integração a evolução que se pode chegar.
O significado social da deficiência está intimamente ligado
à ausência da linguagem comum ao meio cultural em que
vive o deficiente auditivo. A intenção social não é vista
somente como um processo em que intervém um conjunto
de fatores comunicativos, mas também como elemento
constituinte do processo de ensino-aprendizagem que se
realiza a partir da ação conjunta de várias pessoas.
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Portanto, podemos concluir que na escola técnica, assim
como em outros níveis educacionais deve-se assegurar ao
deficiente auditivo a interação social, tratamento em
respeito as suas diferenças favorecendo o exercício das
suas possibilidades.
Uma segura orientação familiar, o desempenho ativo e
positivo do professor especializado, sua perseverança,
paciência, dedicação e compreensão paralelamente ao
convívio de ouvintes, farão do deficiente auditivo sujeito útil
e integrado à sociedade de modo geral.
Segundo Coll (1995, op cit CUNHA ,2000), a relação que
o deficiente auditivo estabelece com seus colegas
(também deficientes) dependem tanto de seu nível
lingüístico, como dos códigos que podem ser empregados
na comunicação. A relação estabelecida fazendo uso de
algum tipo de linguagem (oral ou de sinais) é semelhante
à que ocorre entre duas crianças ouvintes.
Ouvintes não se adaptam espontaneamente às
possibilidades de deficientes auditivos, mas se o ouvinte
começar a utilizar mais gestos e menos intercâmbios
verbais, a relação mútua entre eles irá melhorar, pois pode
favorecer a comunicação entre os dois grupos.
No entanto, os deficientes auditivos tendem a associar-se
entre si, formando associações com atividades variadas de
formação e lazer e se sentem satisfeitos em ter um grupo
de indivíduos com o qual possam se comunicar por meio
da linguagem de sinais. Diante da necessidade de
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comunicação através da linguagem dos sinais, os
deficientes auditivos buscam associarem-se em grupos.
Não se trata de um fator excludente, uma vez que, pessoas
com boa linguagem oral, como deficientes auditivos, ou
pessoas ouvintes cujos pais são também deficientes
auditivos podem fazer parte destas comunidades.
A aprendizagem do deficiente
Quanto as possibilidades cognitivas de desenvolvimento
dos deficientes auditivos, é necessário e urgente pensarse em um ensino em que o conteúdo seja colocado no
centro do processo e que os alunos possam ser
impulsionados à independência intelectual, exercendo
assim seu papel de cidadão crítico dentro da sociedade em
que vivem e não apenas submeterem-se ao tipo proposto
pela sociedade existente.
Todo processo de busca de conhecimento supõe uma
aprendizagem, afinal aprendemos tudo em que fazemos.
Também no ambiente escolar o processo de
ensino/aprendizagem supõe uma troca continua e uma
compreensão do que é feito no dia a dia, o que
necessariamente inclui compreender o relacionamento
com o outro.
Uma sociedade saudável fornece um contexto que permite
a sobrevivência e o desenvolvimento de seus membros.
Neste caso um ambiente acolhedor cria condições para
que as relações entre seus membros possam ser
caracterizadas como amorosas, carinhosas e leais.
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Por outro lado, um ambiente disjuntivo onde os
relacionamentos podem vir a assumir características de
ódio, culpa e vingança são disfuncionais. Em ambas as
interações, as ligações são intensas e atingem a vida em
sociedade como um todo.
Nesse sentido destaca-se como necessidades primordiais
as atendidas pela família, aquelas relativas a
sobrevivência: como segurança física, alimento e moradia,
e as necessidades relativas ao desenvolvimento cognitivo
e emocional de seus membros: transmissão de senso de
valor, necessidade de ser aceito como se é, necessidade
de ser cuidado e um senso de ligação afetiva permanente.
Portanto a família tem papel fundamental nas
necessidades básicas relativas ao ambiente escolar. Se o
individuo não interage bem em sua família reflete
consequentemente no ambiente escolar.
A família é responsável por fornecer a base para o
desenvolvimento da identidade. Cabe a família fornecer
condições que atendam as questões de sobrevivência,
promover desenvolvimento e atuar nas transmissões de
valores.
“ ... a função de suporte físico, afetivo e social dos membros da
família implica fundamentalmente em permitir (...) o
desenvolvimento de um sentido de identidade que envolve dois
elementos: um sentimento de pertinência que lhe dá um nome
e lhe permite que se sinta parte de um sistema que a ampara e
protege, ao mesmo tempo que adquire o sentido de ser
individuo, separado do todo. “ (Macedo , 2001. p.187)
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O sentido de pertencer é adquirido através da participação,
acomodação e aceitação dos padrões de interação familiar
através do ciclo vital.
A família, segundo Oliveira (2001) pode ser vista com
alicerce para os acoplamentos necessários e vitais do
indivíduo, inclusive, logicamente os relativos a
aprendizagem.
“Quanto mais se amplia a realidade externa (...) mais (...) tem
necessidade de uma organização interna, ágil e coerente, a fim
de arquivar suas experiências e utiliza-las de modo adequado
no momento presente. A recíproca é necessariamente
verdadeira. Quanto mais se amplia a realidade interna (...) mais
(...) precisa ampliam e organizar sua realidade externa, pois é
como se as estruturas mentais tivessem fome. Ao serem criadas
elas passam a solicitar ação ao sujeito para se alimentarem, se
manterem vivas e atuantes.” (OLIVEIRA, 2001. p 24)

Esta autora esclarece que afetos, e emoções são aspectos
enérgicos de toda interação e estão constantemente
presentes nelas. Mostra como a construção de todo esse
processo de interação começa a ocorrer nos primeiros
anos, quando assim, pode-se dizer que o referencial
primeiro é a família quando surgem posteriormente as
diferentes formas de interação.
A relação familiar
Com a família, o ser pode ser espontâneo e criativo. É ali
que ela aprende a conciliar de forma afetiva a sua
autoafirmação e a criação de vínculos afetivos duradouros;
é onde começa a ter as noções de regras sociais e morais,
onde se estrutura ser social. Como sujeito, constrói sua
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própria história, adquirindo assim consciência de que por
si mesmo organiza sua vida.
Na família, se a relação oferece informações lógicas,
claras e significativas, claramente possibilita a autonomia.
Esse processo de internalizar as regras ocorre junto à
educação; um processo continuo e interativo entre a
família e a escola, onde se interage com afetividade e
aprende a respeitar o convívio com o outro. Essa
aprendizagem e essa construção se fazem na interação. E
essas interações propiciam condição para a busca do
conhecimento.
A família pode promover também recursos e estímulos
para aprendizagem. Neste sentido torna-se uma ponte na
busca do conhecimento e inclusive na busca de si mesmo
em um meio social.
Se verificarmos quão envolvida está a família com seus
membros, podemos levantar a hipótese de conseguir
detectar se há uma interação favorável, condição da
formação social e intelectual, tendo como conseqüência o
sucesso acadêmico e a saúde mental.
O sucesso acadêmico poderia ser visto, portanto como
uma continuidade desta rede de interações, iniciada no
ciclo família e continuada em meio social, através do
ambiente escolar e onde o indivíduo está inserido.
Se o deficiente auditivo estiver habituado a uma conduta
cultural tendo aprendido a agir no meio dele abstraindo
elementos necessários para seu desenvolvimento, com
certeza encontrar-se a maior facilidade de aprendizagem.
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A consciência de estar inserido numa rede familiar serve
como base e sustentação para o bom aproveitamento no
processo de ensino aprendizagem escolar.
Se observarmos em nossa rotina escolar indivíduos cujo o
relacionamento familiar é participativo, veremos que o
desenvolvimento de seus membros será bem melhor
sucedido. O acompanhamento dos familiares reflete de
forma positiva na vida de seus membros, e assim todos
saem ganhando. Os familiares participando da vida
escolar de seus membros, dando-lhes segurança e apoio,
os educandos garantem assim melhor aproveitamento
escolar satisfazendo a família e também os educadores.
“... Independente da linha pedagógica da escola, a melhor
maneira de prevenir consequências é educá-los sem esquecer
que essa tarefa não deve ser tomada só pela escola;(...)preparar
professores, atualizar conhecimento e manter contato próximo
(...) seria indispensável para que a escola cumpra seu papel.”
(TIBA 1995. p. 103)

É importante perceber a influência familiar na vida
estudantil. Às vezes positivamente e às vezes
negativamente. Essas intervenções podem ou não ocorrer
de maneira inconsciente. Sendo que às vezes a família
projeta o educando como problema sendo que o problema
é a família, e assim o faz como alvo de suas
compensações e transferências. E assim que a família
estigmatiza seus membros ampliando para a toda a
sociedade.
Os estigmas da deficiência
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Quando falamos de estigma, estamos falando de algo que
está presente desde as origens nas relações sociais.
Ao conceituar estigma Goffman (1982), considera este
conceito a partir dos gregos, que tinham bastante
conhecimento de recursos visuais; estes criaram o termo
estigma para se referirem a “sinais corporais com as quais
se procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou
mau sobre o status moral de quem se apresentava” .
Preservando o sentido original da palavra, atualmente
estigma passou a ser mais usado somado a diferença
discriminada, em si, do que a seus sinais corporais.
Ao nos relacionarmos uns com os outros, podem surgir
características diferentes do previsto; quando isso ocorre,
não comparamos simplesmente ao “normal”, mas lhe
atribuímos um valor. Quando deparamos comum atributo
que consideramos pior, deformado, ou depreciativo,
reduzimos o individuo à condição de uma pessoa
desacreditada e diminuída, isto é o estigma.
"... Um estigma é, então, na realidade, um tipo especial de
relação entre atributo e estereotipo, embora eu proponha a
modificação deste conceito, em parte porque há importantes
atributos que em quase toda a nossa sociedade levam
descrédito."
Goffman, (1982, p. 13)

Considerando os diferentes tipos de estigma,
Goffman (1992) afirma que existem três tipos de estigma
nitidamente diferentes: as abominações do corpo, as
várias deformidades físicas; as culpas de caráter
individual; e os estigmas de raça, nação e religião.
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Analisando - se os deficientes auditivos a quem nos
referimos neste trabalho podemos chegar à conclusão de
que dentro das considerações de Goffman, se encaixariam
no estigma ‘abominações do corpo’.
Para nós é difícil lidar com essa característica, e eles
portadores de tal deficiência muitas vezes se comportam
com estigmatizantes e não como estigmatizado. Podemos
observar deficientes auditivos enfatizando suas
qualidades e diminuindo outros ditos “normais” até mesmo
como forma de defesa
Nós temos duas formas diferentes de lidar com a
deficiência. A primeira dela seria negando e utilizando
diferentes mecanismo de defesa como a compensação e
fuga.
A segunda seria trabalhando com a diferença,
enfrentando-a e abrindo o campo das relações,
compartilhando as dificuldades, no processo de integração
na sociedade.
Alunos com deficiências auditivas apresentam alguns dos
problemas mais difíceis e desafiantes para a educação
especial. A perda auditiva interfere tanto na recepção da
linguagem quanto na sua produção. Pelo fato de a
linguagem interferir em praticamente todas as dimensões
do desenvolvimento, a incapacidade de ouvir e falar é uma
deficiência bem critica, que pode dificultar muito o
ajustamento social e acadêmico.
Considerando os diferentes graus de deficiência auditiva,
destacamos que o deficiente auditivo leve com ajuda de
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parelhos auditivos consegue compreender a fala,
enquanto o portador da deficiência grave não consegue.
A DEFICIÊNCIA AUDITIVA E SEUS MÉTODOS
Indivíduos com alto grau de deficiência auditiva – surdas;
ou com audição reduzida geralmente são identificadas
antes de iniciarem a sua vida escolar, mas aquelas que
têm perda de audição leve ou moderada tendem a ser mais
negligenciadas, o que complica bastante a situação, pois
os sintomas de sua condição tem semelhança com outros
distúrbios, como deficiência mental ou problemas
comportamentais.
Normalmente a surdez pode ser causada por
hereditariedade, mas é bem difícil estabelecer a
porcentagem exata de indivíduos cuja surdez é devido a
questão hereditária. Pode ser causada também por
rubéola materna, caso a mãe seja afetada até os três
primeiros meses da gravidez, o efeito sobre o bebe pode
ser bastante sério.
No caso de nascimento prematuro, ou seja, crianças que
nascem com dois quilos e meio ou menos podem acarretar
também na surdez, ou em deficiência mental ou visual.
Outras causas são a incompatibilidades do sangue da mãe
com o bebe, a meningite, e a otite média entre muitas
outras causas.
A comunicação com o deficiente auditivo pode ser
realizada com a abordagem oral, que é um método que
enfatiza o objetivo de se comunicar com a sociedade dos
que tem audição normal e consequentemente há
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necessidade de treinamento da fala e da leitura da fala que
é a leitura labial.
Há o método oral-auditivo onde incentiva-se o
aperfeiçoamento da audição amplificando o som, e
ensinando a leitura labial e a fala para desenvolver a
comunicação.
O método Rochester, onde a criança processa as
informações através da leitura labial, amplificação do som
e da soletração com os dedos. Usa-se o alfabeto manual,
onde a pessoa soletra letra por letra, para a formação de
palavras.
O método auditivo onde se enfatiza o desenvolvimento da
habilidade de ouvir, esse procedimento é usado em
indivíduos com perda auditiva leve ou moderada, e deve
ser iniciado o mais cedo possível, para a obtenção de
melhores e significativos resultados.
O método que citaremos agora é um método comumente
utilizado, o método de comunicação – total. Esse método
apresenta a soletração através dos dedos, sinais, leitura
labial, fala e amplificação auditiva ao mesmo tempo.
Língua Brasileira de Sinais
O segundo método enfatiza o uso da comunicação
manual, utilizando a LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais.
Esse método inclui um sistema de linguagem que consiste
de movimentos com mãos, braços, dedos para expressar
os pensamentos. Neste ultimo método a expressão facial
e corporal é muito utilizada para ajudar na comunicação.
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A LIBRAS é usada pelas pessoas surdas do Brasil. Essa
língua era conhecida apenas pela própria comunidade de
surdos e agora é o centro de considerável interesse da
parte de educadores no Brasil e de lingüísticas em todo o
mundo.
Essa maneira estranha, para muitos ouvintes, de
conversar sem som, fazendo movimento no ar com as
mãos, acompanhados de expressões corporais e faciais,
as vezes chama a nossa atenção, quando deparamos com
surdos se comunicando.
A dificuldade imposta pela
barreira sensorial faz com que, os surdos sintam
necessidade de recorrer a outros “caminhos” para
desenvolver suas habilidades linguísticas: a Língua de
Sinais.
Não se pode confundir a mímica, expressão de
pensamento através de gestos naturais que procuram
imitar a imagem do que se quer fazer compreender com a
complexa estruturação da língua de sinais. Seu
reconhecimento e legitimidade passa necessariamente
por essa diferenciação.
Um outro aspecto a ser destacado é que muitos
consideram esta forma de comunicação como sendo uma
linguagem mundial dos surdos. Parece que em todos os
lugares do planeta eles sempre fazem tudo igual. Não é
verdade. A língua de sinais não é universal, cada país tem
a sua.
A partir da mensuração feita por Brito (1997) sobre
Deficiência Auditiva. As línguas de sinais são
consideradas línguas naturais, porque, como as línguas
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orais, surgiram espontaneamente da interação entre
pessoas e também devido a sua estrutura própria que
permite a expressão de todo e qualquer conceito, sejam
eles de origem descritiva, emotiva, racional, literal,
concreto, abstrato, enfim, permitem a expressão de todos
os significados decorrentes da necessidade comunicativa
e expressiva sentida pelo ser humano.
Recentemente, no Brasil, muitos linguísticos começaram a
estudar a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais),
empregada pelas várias comunidades surdas brasileiras e,
descobriram que esta língua é tão rica e complexa em
aspectos gramaticais com as línguas orais. Estão
convencidos que a LIBRAS é língua no sentido pleno.
A LIBRAS é uma língua natural, relacionada aos costumes
e cultura da comunidade surda, que surge de uma
necessidade de comunicação entre as pessoas que não
utilizam a modalidade auditivo-oral como a principal, mas
sim a modalidade viso-motor (visão + movimento). É
dotada, constituída a partir de elementos construtivos das
palavras ou itens lexicais ou de um léxico (ou vocabulário
da LIBRAS) que de grosso modo pode ser definido como
o conjunto de palavras de uma língua. Na LIBRAS as
palavras ou itens lexicais são os sinais.
A LIBRAS não é articulada, como são as soletrações e o
sinal possui o mesmo conceito da palavra articulada, onde
pode-se expressar ideias complexas e abstratas. Portanto,
como outras línguas, a LIBRAS aumenta o vocabulário
como novos sinais introduzidos pelas comunidades surdas
em resposta à mudança cultural e técnica.
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A comunicação humana é mais que palavras e ideias. É
um processo contínuo que envolve o silêncio, a pele, o
ambiente, inclui sentimentos e estímulos intensos. Este
processo incorpora a parte expressiva da linguagem. Ao
se comunicar, o deficiente auditivo utiliza-se de
expressões faciais e corporais que são feitas
simultaneamente
com
a
expressão
sinalizada
determinando qual será sua interpretação, assim uma
mesma expressão sinalizada pode apresentar diferentes
interpretações dependendo das expressões faciais e
corporais simultâneos a ela.
Portanto, na tradução e interpretação da língua de sinais
para a língua oral e vice-versa, o intérprete pode incorrer
em vários erros, senão observar a expressão facial e
corporal usada pelo sinalizador ao traduzir a linguagem de
sinais para a linguagem oral.
Então, o intérprete não poderá deixar de traduzir a
expressão facial envolvida, caso contrário, incorrerá no
erro de traduzir exatamente o contrário do que está sendo
dito, distorcendo a mensagem original. O mesmo erro
poderá ocorrer se o intérprete desconsiderar a entonação
usada pelo falante durante a tradução da língua oral para
a língua de sinais.
Em termos educativos, quando o professor redige um
relato de um aluno surdo e o mesmo nota que o que foi
redigido não é fiel, decepciona-se e perde a confiança no
professor, o que pode acarretar problemas na sua
interação com o professor e consequências não desejadas
no processo de aprendizagem.
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Assim, surdos e ouvintes precisam ser sensíveis e
compreender o grau de dificuldade que envolve a tradução
de uma língua oral para uma língua de sinais, e não deixar
de considerar as diferentes formas de expressão de cada
uma para determinar o significado da mensagem.
Para Brito (1997) o sinal é formado a partir da combinação
do movimento das mãos podendo ser em uma parte do
corpo ou em espaço em frente o corpo. Essas articulações
das mãos são chamadas de parâmetros. Portanto, a
LIBRAS, os sinais são formados a partir de configurações
das mãos, movimentos, orientação e ponto de articulação.
A configuração das mãos apresenta forma que podem ser
feitas tanto pela mão predominante, quanto pelas duas
mãos ou da datilologia (Alfabeto Manual).
Através das combinações das mãos forma-se palavras e
frases que transformadas em comunicação constituem a
Língua de sinais, com características próprias e existência
de sistemas convencionais para escrevê-las e um período
de estudo para ser compreendido.
“Os sinais da LIBRAS para efeito de simplificação, serão
representados por itens lexicais da língua portuguesa (LP)
em letras maiúsculas. Exemplos: Casa, estudar, etc.” Brito
(1997, p. 85)
Segundo Brito (1997), nesta forma de linguagem não há
desinências para gêneros (masculino e feminino) e
número (plural), na LIBRAS o sinal representado por
palavra da língua portuguesa que possui estas marcas

179
Denise Aleksiejuk Costa

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

está determinado com o símbolo @ para não haver
confusão.
Ele relata que no sistema linguístico da LIBRAS, várias são
as situações em que aparecem dois sinais diferentes para
representar um mesmo significado de ideias (como
sinônimos na língua portuguesa). Para cada situação
apresenta-se uma forma convincente de comunicação.
Para os valores monetários, explicita-se diferenças
quando se trata de centavos, assim como, para perceber
os tipos de frases formativas, exclamativas, interrogativas,
negativas ou imperativas, é necessário estar atento às
expressões
faciais
e
corporais,
apresentadas
simultaneamente aos sinais ou durante a frase.
Portanto, a ênfase da comunicação em LIBRAS encontrase nas expressões corpo facial. É uma língua valiosa para
a comunidade de surdos.
Acredita-se que seja também encarada como instrumento
útil para educadores, outros profissionais da área e
famílias como mecanismo necessário à integração. É
considerada atualmente como o meio mais eficaz de
comunicação entre os surdos. É através dela, que esse
grupo social tem condições de expressar suas emoções
na comunicação.
Portanto, a linguagem de sinais é muito valiosa para a
comunidade de surdos. É provável e necessário que seja
também encarada como instrumento útil para educadores,
outros profissionais e famílias, como mecanismo
necessário para a integração.
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O papel do educador
Durante muitos anos, a aprendizagem dos sinais foi
considerada prejudicial à aquisição da linguagem oral
pelos surdos e à integração na sociedade dos ouvintes.
A confiança nas possibilidades educacionais da
metodologia oralista, a consideração da linguagem de
sinais como um conjunto de gestos restritos, pouco
estruturado, o perigo da interferência na aprendizagem da
linguagem oral e o medo que os surdos passassem a
recorrer, a um sistema de comunicação mais simples
(fácil), para eles foram os principais motivos utilizados para
se evitar a incorporação da linguagem de sinais na
educação dos surdos.
Os educadores que defendem a abordagem oral afirmam
que, quando se permite que uma criança se comunique
através dos sinais, ela não se esforçará o necessário para
aprender a falar.
Os que defendem o método manual afirmam que há um
atraso na linguagem das crianças que não se permitem
utilizar a soletração e os sinais, e que o processo de
aprendizagem, da linguagem através apenas da fala
retarda o seu desenvolvimento.
Aos poucos, estes motivos foram perdendo forças. Hoje é
aceito em quase todos os ambientes educacionais para
surdos, que a linguagem de sinais é uma linguagem
autêntica, com uma estrutura gramatical próprias e com
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possibilidade de expressão em qualquer nível de
abstração.
Segundo Coll (1995), pesquisas sobre a forma de adquirir
a linguagem de sinais comprovam que as crianças surdas
passam por etapas semelhantes às dos ouvintes com a
linguagem oral. Outros estudos evidenciaram que a
aquisição precoce da linguagem dos sinais não atrapalha
o desenvolvimento da linguagem oral, mas, pelo contrário,
pode favorecer a ampliação do vocabulário, da leitura e do
rendimento escolar.
As dificuldades que os surdos encontravam para progredir
na leitura labial, visto que alguns nunca conseguiam; ou na
compreensão de textos fez com que este processo de
resgate teórico da linguagem de sinais acontecesse. Fez
também, com que se voltasse a atenção para as formas
de comunicação mais adaptadas às possibilidades das
pessoas surdas.
“... as diferenças entre o nível linguístico e comunicativo de uma
criança ouvinte aos 4-5 anos capaz de contar uma história ou
expor o que fez durante o dia e o nível atingido por uma criança
surda profunda, desta mesma faixa etária com um vocabulário
de 50 palavras, são gritantes e o atraso da criança surda é tão
significativo, que parece necessário que a criança se desenvolva
em um ambiente linguístico em que, além da linguagem oral,
possa adquirir um sistema comunicativo de forma mais simples
e instrumento para conceber mentalmente a informação e um
sistema para planejar seu comportamento. Ao menos durante os
primeiros anos da vida da criança, o único código linguístico que
a criança surda profunda pode adquirir para desempenhar estas
funções adequadamente é a linguagem dos sinais.” (COLL,
1995, p. 219)
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A análise destas questões, provocaram reflexões que
resultam na permissão do uso simultâneo do sistema de
comunicação pela linguagem de sinais, juntamente com a
comunicação oral, de acordo com o enfoque mais eficaz
para a criança surda.
Esta forma de comunicação, agora permitida pelo sistema
educacional, permite aos surdos obterem e processarem
maiores informações, e oferecer-lhes melhores
possibilidades de escolha, tendo a liberdade de escutar,
quando o resíduo auditivo assim permite que a mensagem
transmitida de forma oral possa ser compreendida, e a
liberdade de prestar atenção ao sistema de códigos
manuais, quando não for possível a obtenção de
informações através da oralidade.
Pesquisadores desta área têm relatado que a utilização da
linguagem de sinais é extremamente importante para o
desenvolvimento das crianças surdas. O posicionamento
pela linguagem de sinais associada ao ensino da língua
portuguesa, continua sendo objeto de debate, aberto a
indagações nas quais poderão ser discutidos o que será
mais vantajoso para a educação da pessoa surda.
Podemos perceber que a educação dos deficientes
auditivos é caracterizada por grandes controvérsias sobre
os melhores métodos para educá-los. E isso também é
um fator para que nós ainda tenhamos dificuldades para
oferecer o melhor para nossos educandos.
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Hoje já podemos ver muitas crianças matriculadas em
classes regulares, mas ainda não vemos profissionais
realmente capacitados para educar essas crianças.
Os professores não conhecem LIBRAS, ou se conhece
nem sempre é um conhecimento ampliado e profundo. Há
a dificuldade de se conciliar a aprendizagem de alunos que
possuem outros problemas, alunos que talvez não
pareçam ter problema nenhum, e com a dificuldade de
ouvir.
Tudo isso nos parece muito complicado. Neste momento
ainda podemos refletir com é difícil para o aluno que tem
essa deficiência estar em uma comunidade ouvinte,
enfrentando todos os a desafios de comunicação,
preconceito, entre outros.
Portanto, para tentar tornar a sociedade mais humana, a
escola deve explicitar de forma clara a sua finalidade,
contribuindo para desbloquear os mecanismos de
exclusão existentes e para promover o desenvolvimento
humano pleno. Isto porque é na escola que se dá, com
maior ênfase o processo de socialização da pessoa
portadora de deficiência auditiva.
Refletindo sobre isso adentremos agora no espaço da
educação inclusiva. Segundo Mendes,
"A educação inclusiva é uma proposta de aplicação prática ao
campo da educação de um movimento mundial, denominado de
inclusão social, o qual é proposto como um novo paradigma e
implica a construção de um processo bilateral no qual as
pessoas excluídas e a sociedade buscam, em parceria, efetivar
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a equiparação de oportunidades para todos. O movimento pela
inclusão está atrelado à construção de uma sociedade
democrática, na qual todos conquistam sua cidadania e na qual
a diversidade é respeitada e há aceitação e reconhecimento
político das diferenças" (MENDES, 2002a p.61).

A educação é uma questão de direitos humanos, o os
indivíduos com deficiência devem fazer parte das escolas,
as quais devem modificar seu funcionamento para incluir
todos os alunos.
Essa mensagem foi claramente transmitida pela
Conferencia mundial de 1994 da UNESCO sobre
Necessidades Educacionais Especial (Liga Internacional
das Sociedade para Pessoas com Deficiência Mental,
1994). Em um sentido mais amplo, o ensino inclusivo é a
pratica da inclusão de todos, independente de seu talento,
origem cultural, deficiência, origem sócio econômica,
escolas e salas de aula provedoras, onde todas as
necessidades dos alunos devem ser satisfeitas.
O grande desafio é estar atento para garantir que os
direitos humanos, assegurados nas leis de um país, de um
Estado, de um município, de uma escola e repetidos nos
discursos, sejam realmente colocados em prática na vida
diária.
A inclusão provoca mudanças nas perspectivas
educacionais, pois não se limita somente aos direitos dos
alunos que apresentam dificuldades na escola, mas aos
de todos os envolvidos no processo educacional escolar:
professores, alunos e serviço administrativo, para que
obtenham sucesso no processo educacional em geral.
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A escola está aberta para mudanças, mas é preciso que a
mesma tenha assegurado os apoios e recursos técnicos,
materiais e financeiros para facilitar o atendimento a esses
alunos.
A proposta de sociedade inclusiva contém implícita, a ideia
de mobilização dos diversos segmentos sociais na busca
do bem-estar de todos. São necessárias transformações
intrínsecas, quebrando-se as barreiras cristalizadas em
torno dos grupos estigmatizados e excluídos, tornando-se
sujeitos de sua própria história.
Educando todos os alunos juntos, as pessoas com
deficiência têm a oportunidade de preparar- se para a vida
em comunidade, os professores melhoram suas
habilidades profissionais e a sociedade tomam a decisão
consciente de funcionar de acordo com o valor social da
igualdade para todas a s pessoas. Para conseguir realizar
o ensino inclusivo, os professores em geral e os
especializados devem aliar-se em um esforço unificado e
consistente.
Por que participar da educação inclusiva? A inclusão
garantiria melhor aproveitamento para os portadores de
necessidades especiais? As palavras de Vandercook,
Fleetham, Sinclair e Tetlie (1998 p.19), apud Stainback ,
são:
“nas salas de aulas integradas, todas as crianças enriquecemse por terem a oportunidade de aprender umas com as outras,
desenvolvem- se para cuidar umas das outras e conquistam as
atitudes, as habilidades, e os valores necessários para a nossa
comunidade apoiarem a inclusão de todos os cidadãos.”

186
Denise Aleksiejuk Costa

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

Entretanto a simples inclusão do aluno deficiente em sala
de aula regular não resulta em benefícios de
aprendizagem. Tem sido constantemente observado que
alunos com níveis diferentes de deficiência aprendem mais
em ambientes integrados onde lhe são proporcionados
experiências e apoio educacionais adequados do que
quando estão em ambientes segregados.
Quando existem programas adequados, a inclusão
funciona para todos os alunos com ou sem deficiência, em
termos de atitudes positivas, mutuamente desenvolvidas,
de ganhos nas habilidades acadêmicas e sociais e na
preparação para o convívio em sociedade. Professores
não podem se esquivar da grande responsabilidade que é
proporcionar aos seus alunos seja deficiente ou não, um
ambiente acolhedor, adequado e motivador para a
aprendizagem.
A interação e a comunicação facilitam e ajudam no
desenvolvimento de amizade e trabalhos com os colegas.
Os alunos aprendem a ser mais sensíveis, aprendem a
compreender e respeitar as diferenças e as semelhanças
individuais existentes entre si.
O
professor
deve
proporcionar
orientação
e
direcionamento para seus alunos de tal forma que atitudes
positivas possam ser observadas
A formação de educadores para a escola inclusiva merece
melhor atenção. A reformulação de cursos de graduação e
de especialização em Educação Especial tem sido
considerada para se adequar às Diretrizes Nacionais para
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a Educação Especial na Educação Básica e ao Plano
Nacional de Educação (lei no. 10.172/2001).
A nova LDB reserva um capítulo exclusivo à educação
especial, o que pode reafirmar o direito à educação pública
e gratuita dos alunos com necessidades educacionais
especiais; Ferreira destaca que:
"A presença ampliada da educação especial na nova Lei pode
sinalizar a presença mais perceptível da área nas novas
discussões, assumindo que sua contribuição específica visa
mais do que à simples afirmação do 'especialísmo' educativo ou
burocrático. (...) os discursos da educação para todos e da
escola inclusiva ocorrem num contexto de exclusão social
ampliada, o que aumenta os desafios para assegurar os direitos
das pessoas denominadas portadoras de necessidades
especiais”, (Ferreira, 1998. p.14)

Todo esse exercício de realizar uma nova leitura sobre a
educação do cidadão que apresenta necessidades
educacionais especiais visas a subsidiar e implementar a
LDB, baseado tanto no pressuposto constitucional que
determina como também nas interfaces necessárias e
básicas propostas:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” LDB
(9.394/96) capitulo V.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Quando há interação os alunos aprendem muitas
habilidades acadêmicas e também habilidades da vida
diária através dessa interação com os colegas em
ambiente escolar. Quanto maior o tempo que o aluno fica
um ambiente inclusivo melhor é seu desempenho
educacional.
No entanto se observarmos por outro ponto de vista
poderemos perceber que as leis e declarações que
fundamentam o movimento de inclusão não são o
suficiente para que realmente a prática inclusiva funcione.
Importantes documentos internacionais afirmam e
fundamentam a prática da educação inclusiva, como por
exemplo, os resultantes da Conferência Mundial de
Educação para Todos, em Jomtien, Tailândia (1990) e da
Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais
Especiais: acesso e qualidade, na Espanha, em 1994,
quando foi elaborada a "Declaração de Salamanca". No
cotidiano porem, podemos observar nas escolas uma
discrepância entre o que diz a lei e o que é realizado na
pratica.
A grande dificuldade está no fato de que há muitos
professores de ensino regular despreparados para receber
alunos especiais.
Piaget supôs que as características biológicas do
educando impusessem alguns limites na ordem e
velocidade em que competências cognitivas emergem. Ao
mesmo tempo, ele acreditava que a experiência ativa com
o mundo é decisiva para o crescimento cognitivo.
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Sua tese central é que as pessoas são ativas, curiosas e
inventivas ao longo da vida. Assim, as crianças constroem
seu mundo, impondo uma ordem nas informações que
elas recebem através dos sentidos.
Outro aspecto é que no Brasil estão surgindo algumas leis
que garantem a melhoria na aprendizagem do portador de
Deficiência auditiva.
A língua de sinais foi reconhecida como uma forma de
comunicação permitindo aos surdos uma forma plena de
expressões possibilitando a existência de interação e
transmissão de sentimentos.
Através do estudo realizado percebeu-se que a LIBRAS é
a língua que identifica a comunidade surda, mostrando que
as pessoas portadoras de deficiência auditiva possuem
identidade própria e apresenta potencialidades que podem
ser expressadas por essa forma de comunicação.
Percebeu-se também que a interação da família com os
portadores de necessidades ou com
normais, é
fundamental para a melhora do ensino / aprendizagem e
que dar oportunidade para que o “diferente” se perceba
enquanto estigmatizado, torna possível que ele se
identifique com outros e, gradativamente aprenda o
respeito mutuo. Isso é dar oportunidade de um convívio
social, para que o indivíduo se perceba enquanto ser e se
conscientize de suas potencialidades.
Portanto, vem se percebendo, ao longo das últimas
décadas, uma preocupação comum entre os professores.
Preocupação para dominar saberes, para melhor se
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qualificar, para adequar sua função social aos novos
tempos, novos conhecimentos e novas tecnologias.
Nem por isso eles vêm conseguindo um
reconhecimento social. Há, sem dúvida, algo
profundo na questão: uma reflexão sobre o sentido
de sua condição de mestre. Esta deve ser a
preocupação.

maior
mais
social
maior

Este é o caminho para a busca da identidade social e
reconhecimento profissional. Uma tentativa de formar um
perfil ou uma cultura não se consegue somando
conhecimentos ou especializações, mas antes de tudo, se
consegue formando uma consciência de classe, definindo
papéis e se preparando para atuar em seu tempo e
espaço.
Evidentemente, a função de professor não se limita em ser
bom, carinhoso ou até mesmo competente. É preciso
pensar nele próprio como um eterno aprendiz em busca de
aprimoramento constante (neste instante a situação do
mestre é a mesma de qualquer profissional em tempos de
forte competição).
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A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DO
PROFESSOR PARA UMA ESCOLA
INCLUSIVA
Elisangela Michele Oliveira

Resumo
Será abordado no presente artigo o tema educação
inclusiva que tem motivado inúmeras e interessantes
discussões, diz respeito à educação de boa qualidade
para todos e da importância da formação inicial e
continuada de professores na escolarização de
alunos com necessidades educacionais especiais.
Atualmente, muitos aspectos dificultam a efetivação
da prática inclusiva, portanto algumas mudanças são
necessárias como a reorganização escolar, a
formação inicial adequada para o ensino na
diversidade e a constante formação continuada para
que ocorram mudanças na prática docentes e para
que se tornem mais reflexivos. É preciso oferecer a
todos os alunos, especiais ou não, melhores
oportunidades de ensino através da qualificação dos
profissionais da educação.
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Introdução
O tema proposto surgiu do interesse de melhorar
cada vez mais nossa prática pedagógica frente à
diversidade, conhecendo a realidade da proposta
inclusiva na escola.
Nessa perspectiva, estudar tal temática contribuirá no
sentido de propiciar um aprofundamento teórico, que
pretende contribuir com análises relevantes,
sobretudo trata-se de uma discussão necessária para
a construção da identidade do professor.
Abordaremos a conceituação de escola inclusiva,
pois o pressuposto da educação inclusiva é de que
todos os alunos sejam garantidos o direito de uma
escola de qualidade e, para isso, é preciso mudanças
nas políticas públicas. A partir disso, os sistemas
educacionais precisam de reestruturação para poder
atender a estas necessidades, exigindo da escola
novos posicionamentos que implicam num esforço de
atualização e reorganização das condições atuais, os
professores devem se aperfeiçoar e adequar as suas
práticas à diversidade.
Portanto, a escola inclusiva
é aquela que acomoda a todos os seus alunos
independentemente de suas características físicas ou
intelectuais.
Entendemos que o grande desafio da docência atual
é o trabalho com alunos portadores de necessidades
educacionais, pois os professores enfrentam imensas
dificuldades para trabalhar com seus alunos, devido à
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falta de estrutura e principalmente de uma formação
reflexiva que potencialize a aprendizagem dos alunos
ao invés da deficiência.
A formação de professores para atender o paradigma
da inclusão constitui como um dos assuntos mais
urgentes e traz á tona inquietações entre os
profissionais da educação, onde o discurso é “O
professor não está preparado para trabalhar com
alunos especiais”. Então, é preciso promover a
capacitação do docente por meio da formação inicial
e continuada, desenvolvendo a sensibilização e a
consciência crítica e reflexiva sobre a atual realidade:
da escola inclusiva.
A FORMAÇÃO DOCENTE PARA A ESCOLA
INCLUSIVA
A inclusão escolar é um processo complexo que
implica profundas transformações na estrutura dos
sistemas educacionais e nas práticas educacionais. A
escola inclusiva deve preocupar-se em legitimar um
espaço social para os portadores de necessidades
educacionais especiais, com ou sem deficiência e,
possibilitar uma educação baseada nas diferenças
individuais, mas com qualidade, assegurando a
criação de percursos escolares possíveis e
significativos para todos os alunos, a partir da
inclusão daqueles considerados “diferentes”.
Assim, a proposta da escola inclusiva implica que
todos os alunos sejam acolhidos independentemente
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de sua característica físicas, intelectuais, afetivas e
culturais dentro de um mesmo espaço educativo: a
sala de aula, onde a diversidade deve ser tratada com
respeito e a identidade do aluno com necessidades
educacionais especiais deve ser preservada, pois há
possibilidades de aprendizagens para todos.
A filosofia da educação inclusiva defende uma
educação eficaz e de qualidade para todos, pois as
escolas devem satisfazer as necessidades de todos
os seus alunos, tendo estas diferentes características
pessoais, psicológicas e sociais e com ou sem
necessidades educacionais especiais. Diante deste
paradigma da inclusão, é necessário repensar a
educação dos portadores de necessidades
educacionais especiais desde da educação infantil
até o ensino superior, e essa é uma questão muito
discutida no Brasil nas últimas décadas. De acordo
com Gil (2005, p. 14),
...a educação inclusiva é o resultado de muitas discussões,
estudos teóricos e práticas que tiveram a participação e o apoio
de organizações de pessoas com deficiência e educadores no
Brasil e no mundo. Fruto também de um contexto histórico em
que se resgata a Educação como lugar do exercício da cidadania
e garantia de direitos.

As propostas, que antes eram somente discutidas em
Congressos, hoje estão amparadas pela legislação
vigente em nosso país e determinante das políticas
públicas educacionais em âmbito federal, estadual e
municipal.
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A partir da década de 1980 começaram as discussões
sobre a concepção da escola que priorize a igualdade
e em 1981 foi aclamado o “Ano Internacional das
pessoas com deficiência”, apoiado pela a
Organização das Nações Unidas, no qual defende a
igualdade de oportunidades para todos.
A partir disso, houve uma repercussão mundial e
trouxe desdobramentos no Brasil, que começou a se
posicionar politicamente em relação à deficiência. A
Constituição Federal de 1988 garante os direitos das
pessoas com deficiência que passaram a ser
encaradas como cidadãos de direitos, provocando
uma ruptura com a perspectiva de caridade.
A Constituição Federal de 1988 traz como um de seus
objetivos fundamentais em seu Art. 3°, Inciso IV,
“promover o bem de todos, sem preconceito de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação”. Portanto, toda escola deve
atender os princípios constitucionais, não podendo
excluir nenhuma pessoa em razão de sua origem,
raça, sexo, cor, idade e deficiência.
Nessa perspectiva, entendemos que a partir da
década de 90, inicia-se um movimento mundial em
defesa dos direitos das pessoas com deficiência, e
em defesa de uma consciência inclusiva onde se
procurava romper com uma tradição seletiva e
excludente no campo educacional, que reduzia a
função da escola à mera transmissora de
conhecimento aos alunos ditos “normais”, superando
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dessa forma, o paradigma segregacionista que dividiu
o sistema educacional em dois subsistemas: regular
e especial.
Diante disso, o processo inclusivo tem como marco
histórico a Conferência Mundial de Educação para
Todos, em Jomtien – Tailândia (1990) considerando
um dos principais documentos mundiais sobre
educação, nesta consta que todas as crianças, jovens
e adultos devem ter acesso à Educação Básica,
sendo necessária a sua universalização e melhoria de
sua qualidade, bem como efetivar medidas para
reduzir as desigualdades. Ressalta que é preciso dar
atenção especial ás necessidades básicas de
aprendizagem das pessoas portadoras de deficiência
e suas necessárias medidas que garantam a
igualdade de acesso à educação aos portadores de
todo e qualquer tipo de deficiência, como parte
integrante de seu sistema educativo. Salientou a
necessidade de melhoria da gestão com vistas ao
desenvolvimento escolar, a importância do
investimento na formação dos professores, o respeito
à diversidade e a relação entre o ensino e
aprendizagem. Todos estes estão diretamente
ligados às mudanças pelas quais as escolas devem
passar para tornarem-se inclusivas, para assim,
garantir as necessidades básicas de aprendizagens
para todos os alunos e proporcionar uma educação
eficaz e de qualidade.
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Nos últimos anos, aconteceram inúmeras reformas
educacionais no Brasil, destacando-se a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n°
9394/96, onde o Capítulo V dedica-se integralmente
à Educação Especial. A própria L.D.B reconhece a
importância da formação docente adequada para que
aconteça a integração dos alunos com necessidades
educacionais especiais no ensino regular. E no art. N°
59, afirma que:
Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com
necessidades especiais:
I- currículos, métodos, técnicas, recursos educativos
organização específicos para atender suas necessidades;
III- professores com especialização adequada em nível médio ou
superior, para atendimento especializado, bem como
professores do ensino regular capacitados para a integração
desses
educandos nas classes comuns;

Portanto, o aluno precisa receber atendimento
especializado dentro do sistema regular de ensino e
os professores necessitam de uma formação
adequada, com fundamentação teórica em educação
inclusiva, constante capacitação em serviço e
estudos para efetivar ações e práticas pedagógicas
de qualidade para que todos os seus alunos
desenvolvam suas competências e habilidades.
Existem inúmeras leis, resoluções, atos normativos
que regulamentam a educação especial, além de
organizações internacionais, das quais o Brasil é
integrante, mas, apenas os textos legais não bastam
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para que ocorram transformações no sistema de
educação inclusiva, pois estas não dependem apenas
do trabalho de toda a equipe escolar, e sim, de
mudanças na política educacional e articulações do
âmbito da Educação com outros setores
governamentais como saúde, assistência social,
órgãos de distribuição de recursos financeiros, entre
outros.
Então somente leis e declarações que fundamentam
o movimento de inclusão não são suficientes para que
esta seja concretizada, pois na realidade de cada
escola há uma discrepância entre as leis e o que é
realizado na prática. Não é uma simples tarefa
transformar os textos legais em efetivas ações. De
acordo com Aranha (2004-p. 50):
Uma transformação no pensar e em práticas sociais não se
efetiva por decreto, nem de um dia para o outro. Entretanto, o
fato de decisões políticas serem tomadas e formalizadas na
forma de legislação, favorece que se desvelem dificuldades,
necessidades e que se criem espaços e meios que impulsionem
a reflexão, o debate, o estudo e a pesquisa, a busca de soluções
criativas e a promoção de soluções desejadas.

Atualmente, observa-se uma preocupação em
atender a diversidade, quer seja de origem social,
racial ou cultural. Surge, então, a escola inclusiva,
que busca dar atendimento educacional aos alunos
com necessidades educacionais especiais. A
educação inclusiva pode ser definida como “a prática
da inclusão de todos – independentemente de seu
talento, deficiência, origem socioeconômica ou
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cultural – em escolas e salas de aula provedoras onde
as necessidades desses alunos sejam satisfeitas”
(STAINBACK & STAINBACK, 1999, p. 21).
Infelizmente, a escola regular não foi planejada para
acolher a diversidade, ao contrário, foi padronizada,
buscando atender a um padrão de “normalidade”,
provocando, muitas vezes, segregação e exclusão. O
olhar é para a deficiência do aluno e não para a sua
potencialidade nem para a organização pedagógica
da escola. O aluno tem que integrar-se ao contexto
escolar, dependendo de suas condições pessoais de
adaptação à estrutura e aos parâmetros educacionais
da escola. Muitos professores não se sentem
compromissados com a inclusão e ficam à margem
do processo, não tomam consciência da sua
importância, acham que a responsabilidade é de
outros profissionais.
Pires (2008) afirma que o processo inclusivo ainda
não vem acontecendo na maioria de nossas escolas
porque os educadores ainda não se acostumaram a
trabalhar de forma cooperativa e solidária, não
descobriram o valor e a riqueza da diversidade e das
diferenças e não venceram o medo do enfrentamento
do novo e do desconhecido. É preciso libertar-se dos
preconceitos, ter consciência que educar é um
compromisso do Ser com o Ser; reconhecer o valor
das diferenças e a riqueza que elas proporcionam ao
desenvolvimento de cada um dos alunos e ao
crescimento profissional dos educadores. Um aluno
com deficiência pode não aprender, não por sua
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incapacidade de aprender, mas pela incapacidade da
escola o ensinar, respeitando o direito ao modo e
tempo de aprendizagem individual do aluno. O que
faz a diferença, segundo Lima (2008) é o respeito que
cada um de nós deve ter com seus pares,
independentemente do conjunto de diferenças que se
escolha para referenciar a tão propagada
“normalidade”.
Surge, então, a necessidade de transformação da
sociedade atual, para uma sociedade ética, inclusiva,
de pessoas humanas. Para Lima (2008), trata-se,
pois, de uma transformação ética, contínua,
consciente e concreta, já que ela tem de se refletir em
nossas atitudes, ações, falas, e acima de tudo, em
nós mesmos. A atual legislação vem jogando a nosso
favor, embora no sentido pleno da inclusão, nossa
legislação relativa às pessoas com necessidades
especiais tenha chegado com décadas de atraso e
evidentes limitações, distantes da realidade. De
acordo com as palavras de Pires:
Não bastam leis inspiradas no princípio da inclusão a determinar
a inclusão; esta só acontece mediante a ruptura, isto é, uma
mudança radical de atitudes como instauradoras de uma nova
ética. Novas políticas de formação precisam ser instauradas em
todas as agências formadoras, e novas posturas éticas precisam
de presidir a construção dos projetos pedagógicos das nossas
escolas, com adoção de currículos e mudanças organizacionais
apropriadas, novas estratégias de ensino e pedagogias que
eduquem com sucesso todos os alunos, parcerias com a
comunidade, nesse esforço conjunto do qual todos: professores,
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funcionários, alunos, pais, famílias, comunidade,
convidados a participar (2008, p.47).

somos

Há muitas discussões e debates sobre os
fundamentos e práticas educativas adotadas para a
educação de alunos portadores de necessidades
educacionais especiais inseridos no ensino regular e
o desafio atual é que os professores não estão
preparados para trabalhar com estes alunos. Mas o
que seria essa preparação? Como se poderia pensar
e realizar a formação de docentes direcionada para a
educação inclusiva? Há muitas discussões e poucos
direcionamentos concretos e eficazes nessa área.
Nas escolas ainda há muita resistência, por parte dos
professores, quando o assunto é a inclusão de alunos
com necessidades educacionais especiais na classe
regular e encontram certas dificuldades com a nova
situação que se apresenta, afirmam que não
possuem formação adequada para essa nova
realidade e sua mente é povoada por um turbilhão de
sentimentos e atitudes que vão de aceitação à
negação de contato com os alunos “diferentes” e falta
investimento pedagógico. Muitos professores sentem
medo, pois acreditam que não possuem
conhecimentos necessários para lidar com as
limitações de alguns alunos, causando resistência ou
rejeição em relação ao processo de inclusão.
Assim, há muitas barreiras impedindo que a política
de inclusão se concretize verdadeiramente dentro das
escolas e entre elas a necessidade de formação dos
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professores para atuarem com os alunos portadores
de necessidades educacionais especiais; as
condições sociais e econômicas de nosso país, que
acarreta a desvalorização do magistério; as
condições materiais em que trabalham os
educadores, pois muitas escolas possuem
infraestrutura precária, além do elevado número de
alunos nas salas de aula, onde parte destes são
indisciplinados e/ou possuem dificuldades de
aprendizagem.
Diante disto, para que o processo
de inclusão seja concretizado, pressupõe-se
mudanças na macro estrutura política educacional,
para que viabilize a reorganização do sistema
educacional, a revisão e transformação de antigas
concepções e paradigmas educacionais, a
ressignificação
das
práticas
docentes
que
proporcionem o desenvolvimento cognitivo, social e
cultural a todos os educandos, respeitando suas
diferenças e adequando-se às suas necessidades.
Assim, de acordo com Carvalho (2007, p. 81),
Igualdade de oportunidades, respeito às necessidades
individuais, melhoria da qualidade do processo ensinoaprendizagem (respostas educativas das escolas), melhoria nas
condições de trabalho dos educandos, maior participação das
famílias e da sociedade em geral, remoção das barreiras para a
aprendizagem e para a participação... são outros princípios que
devem ser seguidos para colocar-se em prática o que se
concebe como sistemas educacionais inclusivos.

Nessa perspectiva, como se poderia pensar e realizar
a formação dos professores direcionada para a
educação inclusiva? Entendemos que as escolas
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necessitam de preparação e organização em todos os
seus aspectos para acolher a todos os alunos,
principalmente, refletir sobre sua prática, reavaliar o
seu projeto pedagógico verificando se está voltado
para a diversidade e proporcionar momentos de
reflexão e de discussão sobre o saber fazer a todos
os docentes e demais membros da equipe escolar.
Para Carvalho (2007) a formação continuada não
está restrita aos cursos de atualização, é preciso que
as escolas tenham como rotina encontro de estudos
e de discussão sobre o fazer pedagógico, envolvendo
a comunidade escolar, somente assim, a formação
continuada terá sentido. Diante disto, a formação
continuada na inclusão é de extrema importância,
pois ao trabalhar com alunos portadores de
necessidades especiais, o professor necessitará de
apoio e assistência técnica, a própria escola deve ser
um centro de formação continuada para estudar e
refletir sobre os problemas da realidade.
O processo de inclusão traz um novo referencial à
educação, então, é fundamental que a formação dos
professores também seja direcionada para essa
perspectiva: da educação inclusiva. É
quase
impossível para o professor ter uma prática inclusiva
se no seu curso inicial de formação não teve uma
fundamentação teórica adequada, contato ou sequer
foi sensibilizado a respeito da educação inclusiva.
Então os cursos de formação inicial devem promover
nos futuros educadores a sensibilização, consciência
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crítica e reflexiva sobre a realidade da inclusão,
oferecendo uma fundamentação teórica que
ressignifique a prática pedagógica, adaptar-se a essa
nova realidade, estar preparado para situações
complexas do cotidiano escolar, ser capaz de mediálas livre de qualquer preconceito.
A educação tem como um dos seus objetivos
satisfazer as necessidades especificas de todos os
alunos. Daí a importância de uma formação
adequada e da constante formação continuada ao
longo de sua vida profissional.
Assim, para que
seja efetivada a inclusão dos alunos com
necessidades educacionais especiais nas escolas
regulares e para que a educação alcance o seu
objetivo maior, a formação docente inicial e
continuada, é um requisito muito importante para que
os alunos evoluam na construção de seus
conhecimentos, habilidades e competências, uma vez
que muitos professores encontram dificuldades para
refletir sobre o seu saber-fazer. O professor precisa
ser crítico e reflexivo, repensando constantemente a
sua prática, pois pode tornar-se um grande facilitador
ou uma pedra no caminho para que o processo de
inclusão seja efetivado. De acordo com Castro e
Facion (2008, p.166):
...A formação docente é entendida como um processo que tem
origem na formação inicial e prolonga-se durante toda a vida
profissional do educador. Nesse sentido, acreditamos ser de
extrema relevância preparar o professor para novos desafios da
educação. A promoção de uma postura reflexiva e crítica, por
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meio da apropriação de conhecimentos, proporcionará a esse
profissional condições de se posicionar e atuar com
responsabilidade e autonomia, reivindicando uma educação que
respeite os ideais de uma sociedade justa e democrática.

É fundamental uma formação docente que priorize a
heterogeneidade da sala de aula, o que pressupõe
que o professor precisa deixar de lado suas práticas
arcaicas
e
tradicionais
e,
buscar
novos
conhecimentos para solucionar diferentes situações
que possam ocorrer durante o processo educativo.
Não é tarefa simples para o professor desfazer-se de
suas práticas pedagógicas antigas e muda-las em um
piscar de olhos, para isso precisará mudar suas
ações que, muitas vezes, ainda estão baseadas em
uma Pedagogia tradicional. Nessa perspectiva, o
professor não está preparado para enfrentar a
diversidade em uma sala de aula, então, não
consegue atender às especificidades de cada um de
seus alunos, somente aos ditos “normais”, gerando a
exclusão.
Sendo assim, para que o professor modifique suas
ações e práticas pedagógicas, mudanças devem ser
possibilitadas desde a sua formação inicial, ainda no
curso de Pedagogia, pois é necessária uma formação
docente que prepare os professores para a
heterogeneidade na sala de aula, conscientizando-os
que a escola é um espaço onde todos os educandos
são capazes de aprender, cada um à sua maneira e
em seu ritmo, pois cada aluno possui suas
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características e tem suas diferentes necessidades.
De acordo com Mantoan (2003, p. 25)
“todos os níveis de cursos de formação de professores devem
sofrer modificações nos seus currículos, de modo que os futuros
professores aprendam práticas de ensino adequadas às
diferenças”.

Os estudantes de Pedagogia não podem terminar a
graduação sem o mínimo de conhecimento sobre a
escola inclusiva, pois o tradicionalismo não mais
corresponde às novas exigências da educação atual.
O novo paradigma de educação valoriza a
diversidade, onde é preciso respeitar o aluno como
ser único. Portanto, os cursos de Pedagogia precisam
preparar os professores para a diversidade,
enfatizando a formação para a educação inclusiva.
Diante disto, tanto a formação inicial, quanto a
continuada devem responder as exigências da atual
educação, o que transforma a escola tradicional em
reflexiva, onde o professor deve sentir-se parte desse
processo e ser capaz de refletir sobre o seu saberfazer, aceitando essa nova realidade: a escola
inclusiva.
Voltamos a perguntar: Como os futuros educadores
estão sendo preparados para trabalhar com a
diversidade? Os cursos de Pedagogia promovem a
adequada formação dos educadores para uma escola
inclusiva? Muitas vezes, os cursos de licenciatura não
proporcionam uma formação adequada a seus alunos
e acabam formando profissionais com conteúdos
tradicionais e mecanicistas. De acordo com Pimenta
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(2005, p. 17-18), além de fornecer a habilitação legal
para o exercício da docência, também,
(…) espera-se da licenciatura que desenvolva nos alunos
conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que
lhes
possibilitem permanentemente irem construindo seus saberesfazeres docentes a partir das necessidades e desafios que o
ensino como prática social lhes coloca no cotidiano.

A formação do professor não deve terminar
juntamente com a graduação, ao contrário, precisa
ser constante e continuada, ocorrendo durante toda a
sua carreira profissional e com o objetivo de melhorar
cada vez mais a sua prática pedagógica.
Atualmente, a formação docente é um dos mais
importantes desafios para obtermos uma escola
democrática e de qualidade para todos, pois a
qualidade do trabalho está ligada à formação teórica
e prática do professor.
Sendo assim, acreditamos que é preciso garantir,
através de uma formação reflexiva uma posição
social
e
intelectual
condizente
com
a
responsabilidade pública do professor, isto se
constitui condição fundamental para que o país possa
ter uma instituição escolar, fundamentada na ótica
inclusiva, cujo finalidade seja a construção da
cidadania.
Considerações Finais
As reflexões apresentadas neste artigo visam
estabelecer um paralelo entre os princípios da
educação inclusiva, as políticas públicas e, em
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especial, a formação dos professores para a escola
inclusiva.
É necessário ressaltar que promover a inclusão, não
significa, somente, permitir que o aluno portador de
necessidades educacionais especiais tenha acesso à
escola, mas principalmente, garantir que lhe seja
dada condições de aprendizagem, desenvolvimento
social e uma educação de qualidade.
Ao discorrer
sobre as temáticas diretamente relacionadas com a
concretização de um sistema educacional inclusivo,
percebemos que a educação inclusiva caminha
lentamente porque o discurso inclusivo permanece na
dimensão teórica, e assim, alunos portadores de
necessidades
educacionais
especiais
são
negligenciados pela falta de compromisso por parte
do poder público.
Nessa perspectiva, apenas documentos legais que
fundamentam a inclusão não são suficientes para que
a educação inclusiva seja concretizada, pois, para
isso, são necessárias ações e decisões,
principalmente por parte da macro estruturas da
política educacional que deveria estar articulada com
as demais políticas públicas como saúde, emprego e
trabalho, entre outras.
Diante disto, a concretização da escola inclusiva
necessita do comprometimento do poder público com
a educação, mas também requer a reestruturação na
organização da escola, com mudanças no processo
de gestão, na formação docente, nas metodologias
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educacionais, com ações compartilhadas e
colaborativas que respondam ás necessidades dos
alunos.
Portanto, pensar e propor uma formação
docente direcionada para a escola inclusiva constituise num grande desafio, pois o professor deve ter uma
prática reflexiva e consciente, capaz de transformar o
contexto educacional. E assim, modificar suas ideias,
seu saber-fazer e o relacionamento com as
diferenças individuais, livre de preconceitos. Nessa
perspectiva, contribuiremos, dentro do nosso âmbito
para a ampliação efetivas das oportunidades
educacionais a todo e qualquer aluno.
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EDUCAÇÃO E NEUROCIÊNCIA
Erika Donadio Vicentini

Conhecendo o TDAH
Segundo a, Associação Brasileira Déficit de Atenção
(ABDA), o Transtorno de Défict de Atenção e
Hiperatividade (TDAH) é o transtorno mais comum
em crianças e adolescentes. Ocorre em 3% a 5% das
crianças em várias regiões diferentes do mundo em
que já foi pesquisado. Esse transtorno vem ocupando
lugar de destaque na vida das famílias, profissionais
da saúde mental e também da escola.
Um dos estudos mais importantes sobre o tema foi
publicado em junho 2007 pelo The American Journal of
Psychiatry e desenvolvido por pesquisadores brasileiros. A
proposta foi avaliar a taxa de prevalência do TDAH em todo o
mundo, a fim de compreender o quanto é comum ou raro o
diagnóstico do problema na população. Para isso, autores
realizaram pesquisas nos bancos de dados Medline e Psycinfo,
considerando publicações de janeiro de 1978 a dezembro de
2005, além de se apoiarem em artigos relevantes de diversos
países e informações de especialistas da área. Como resultado,
foi possível identificar que, em uma sala de aula com 40 alunos,
ao menos duas crianças possuiriam o problema. (Ler e Saber,
2016, p.13)
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A ABDA define o TDAH como um transtorno
neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na
infância e frequentemente acompanha o indivíduo por
toda a vida.
A autora Vera Lucia Mietto
que a Neurociências nos ajuda a entender como o cérebro
aprende, formando assim, redes neurais que são estabelecidas
no momento da aprendizagem e isso nos faz compreender os
mecanismos atencionais e comportamentais de nossas crianças
com TDAH.

A profª Dra. Edyleine Bellini Peroni Benczik
que o TDAH causa prejuízos no desenvolvimento escolar em
função das demandas da escola, tanto na área da aprendizagem,
quanto na área de interação social; pois a desatenção e a falta de
autocontrole, se intensificam em situações de grupo (sala de aula),
dificultando a percepção seletiva de estímulos relevantes, a
estruturação e a execução adequada das tarefas.

Diante de tudo que foi exposto acima e trabalhando
com crianças com TDAH, percebe-se a necessidade
de um aprofundamento nessa área. No dia a dia, nos
deparamos com professores que acabam “rotulando”
essas crianças de indisciplinadas, isto acontece por
falta de conhecimento.
Por meio da realidade apresentada, esta pesquisa
pretende mostrar alternativas, estratégias para lidar
com crianças com TDAH principalmente no universo
escolar, além disso, sensibilizar a sociedade
mostrando o quanto esse indivíduo desatendo e
hiperativo pode aprender e construir um caminho
cheio de possibilidades.
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Nesse sentido, esse trabalho objetiva entender como
é o mundo dessa criança com TDAH e como o papel
do professor é fundamental no processo de
desenvolvimento cognitivo-emocional das mesmas.
Para isso utilizar-se-á de uma revisão de literatura,
através da pesquisa nos últimos 8 anos do tema em
artigos publicados em grandes bases de dados como
Scielo, Google Acadêmico, Portal Educação e nos
livros da área, em português, inglês e espanhol.
No primeiro capítulo é abordado a importância da
Neurociência na educação.
No segundo capítulo veremos o TDAH numa
perspectiva científica: como funciona o cérebro, quais
as dificuldades de um cérebro com TDAH e formas de
tratamentos.
No terceiro capítulo é abordado a questão das
funções executivas.
No quarto capítulo é visto como é o desempenho
escolar de um TDAH e as práticas pedagógicas que
a escola pode adotar para melhorar a qualidade de
vida deste indivíduo.
Neurociência na Educação
Ao longo da História vários estudiosos pesquisaram a
questão do cérebro, sempre foi motivo de curiosidade
e investigação.
No séc. XVIII havia pouco conhecimento sobre o cérebro,
acreditavam que o mesmo não tinha função para as pessoas.
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Contudo, alguns pesquisadores tentaram mostrar que tal
premissa não era tão verdadeira. O primeiro estudioso que fez
considerações importantes sobre o cérebro foi o médico
neuroanatomista Frans Joseph Gall (1758-1888), pioneiro em
ilustrar as circunvoluções corticais. (Rev.psicopedag.vol.32 nº97
São Paulo, 2015)

Segundo Luciana Vieira Caliman, “o cientista francês
Pierre Flourens (1825) conseguiu mostrar que os
hemisférios cerebrais eram responsáveis pelas
funções cognitivas superiores. Provou que o cerebelo
era responsável pela regulação e integração dos
movimentos e que o tronco cerebral era importante
para o controle das funções vitais”.
“A neurociência na educação é o estudo das
estruturas, do funcionamento no sistema nervoso.”
(Cosenza, Ramon M.;Guerra, Leonor B.)
Esse conhecimento para o professor sobre o cérebro
é fundamental, pois assim planejará melhor as suas
aulas, saberá quais os estímulos e formas de atuação
para atingir o objetivo traçado para a sua turma.
A Neurociência trouxe para dentro do contexto educacional um
caráter mais científico e aprofundado sobre a aprendizagem,
colocando em foco como ocorre e qual sua relação com o
funcionamento cerebral, as relações nervosas, a criação das
sinapses em seu contexto físico e químico, a plasticidade
cerebral, a maturação e o desenvolvimento, bem como os
processos de reabilitação cognitiva. (Barreto,Tatiana;
Assis,Talita).

217
Erika Donadio Vicentini

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

Segundo Ferreira pode-se dizer que, a Neurociência
é a ciência do cérebro e a pedagogia é a ciência do
ensino e aprendizagem.
Com isso, as duas se unem no sentido de entender como se
processam as informações no cérebro e qual a melhor estratégia
para a assimilação do conteúdo pelo indivíduo e,
consequentemente, a aprendizagem.
Portanto, o cérebro é composto pelo córtex cerebral cuja a sua
superfície é enrugada, região onde tem funções neurais e
psíquicas. Aí, temos grandes regiões conhecidas como lobos:
lombo frontal, parietal, occipital e temporal. Há também o lobo
insular, região mais interna do cérebro. (Chedid, Kátia).

Figura 1 – Lobos Cerebrais

Fonte: pt.slideshare.net

Acesso em: 10 de abril
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De acordo com Consenza e Guerra “esse órgão
também tem cerca de cem bilhões de neurônios e
suas atividades cerebrais ocorrem por sinais
elétricos.”
Segundo Relvas8, a plasticidade cerebral é a
capacidade adaptativa que o Sistema Nervoso
Central (SNC) tem para alterar as suas estruturas e o
seu funcionamento.
Por isso, a Neurociência abre as “portas” para a
educação no sentido de cooperação e integração e
não como uma nova proposta pedagógica.
Consenza e Guerra comentam:
(...) elas não propõem uma nova pedagogia nem prometem
soluções definitivas para as dificuldades de aprendizagem.
Podem, contudo, colaborar para fundamentar práticas
pedagógicas que já se realizam com sucesso e sugerir ideias
para as intervenções, demonstrando que as estratégias
pedagógicas que respeitam a forma como o cérebro funciona,
tendem a ser mais eficientes.
A plasticidade neural propicia a ampliação e reorganização dos
neurônios, através das sinapses e as conexões entre eles, com
isso, ocorre aprendizagem e memória.
As sinapses permitem transmitir informações entre os neurônios.
Os mecanismos que propiciam a plasticidade podem ser:
modificações neuroquímicas, sinápticas, do receptor neuronal
da membrana e outras estruturas neurais.
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AS LINGUAGENS ARTÍSTICAS E SUAS
CONTRIBUIÇÕES NO PROCESSO ENSINO
APRENDIZAGEM
Gracielle Gonçalves Oliveira

INTRODUÇÃO
As diversas manifestações artísticas estão presentes
na vida do ser humano há anos, abrangendo as
diversidades culturais.
De acordo com Rosa (1990):
Nas sociedades primitivas, música e dança expressavam
alegrias, tristezas, inquietações e animosidades da comunidade.
As pessoas cantavam e dançavam, exteriorizando emoções, a
música era constante e indispensável à vida grupal. Mesmo
quando não apresentam formas de expressão sofisticadas, as
manifestações musicais constituem uma linguagem com traços
característicos de cada sociedade. (ROSA, 1990, p.13)

É inegável a importância da Arte, como a música, o
teatro e a dança para a Educação e para a
Humanidade, isso porque é considerada uma
expressão humana que possui diversas finalidades,
como por exemplo, exprimir sentimentos e emoções.
Usamos a música, o teatro e a dança para nos
alegrar, para nos movimentar, relaxar, concentrar,
enfim, essas artes, inegavelmente colaboram para o
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indivíduo ser mais feliz, além disso, e estão presentes
em todos os tempos e todos os grupos sociais, no
entanto se manifesta de modos diferentes, conforme
o momento da história de cada povo. Por meio da arte
de modo geral, torna- se possível a reflexão acerca
do mundo, da história de vida do indivíduo.
Deve-se buscar uma aprendizagem, fazendo uso das
artes, como a música, o teatro e a dança, na qual o
aluno considere o objeto de estudo como algo
significativo e importante para a sua vida.
A música, a dança e o teatro pedem que as suas
particularidades sejam abordadas ao mesmo tempo
em que interagem com o currículo, como, por
exemplo, desenvolver a criatividade, a sensibilidade e
autocontrole. Na prática, preferencialmente com o
Ensino Fundamental II, os projetos podem envolver
ações entre disciplinas, como, Língua Portuguesa e
Arte, ou Matemática e Arte e assim por diante, os
conteúdos dos temas transversais são favoráveis
para o trabalho com projetos em Arte.
As Artes devem proporcionar aos alunos a busca pela
percepção e imaginação, tanto na forma de conhecer
quanto por meio de suas ações em realizar atividades
artísticas estabelecendo relações de intimidade com
o corpo e com a noção de criatividade que é nata a
todos os seres humanos.
Mesmo nos atuais tempos, para muitas instituições de
ensino e bem como para muitos professores o
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desenvolvimento do trabalho com a disciplina de
Artes é visto como algo de menor importância, e a
falta deste apoio pode se transformar num entrave ao
próprio desenvolvimento da aprendizagem das
crianças. Faz-se então a importância de reflexões que
possibilitem ao professor instrumentos para que o
mesmo busque através do ensino de Arte
desenvolver diversas habilidades em seus alunos,
que na atualidade são consideradas tão importantes,
como: criatividade, a sensibilidade, a percepção do
mundo e a reflexão, uma vez que são capacidades
que norteiam o caminho de todas as demais
disciplinas.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais
– Arte (1997), a educação em Arte propicia e amplia
a sensibilidade, a percepção, a reflexão e a
imaginação. Fatores estes, que auxiliam no
desenvolvimento da aprendizagem das demais áreas
do saber, possibilitando que o aluno relacione-se
criadoramente com as demais disciplinas.
Segundo Nascente (1988, p. 66) Arte é:
Atividade criativa e artística, belas-artes. Conjunto de obras
artísticas de uma época ou de um país. Conjunto de preceitos
para a perfeita execução de qualquer coisa; tratado que contém
esses preceitos; execução prática de uma ideia; perícia em usar
os meios para atingir um resultado, astúcia; habilidade; ofício;
profissão.

Para o autor Coli (1981, p. 8), Arte em seu conceito
tem outra possibilidade de interpretação, na qual Arte:
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São certas manifestações da atividade humana diante das quais
nosso sentimento é admirativo, isto é: nossa cultura possui uma
noção que denomina solidamente algumas de suas atividades e
as privilegia. Portanto, podemos ficar tranquilos: se não
conseguimos saber o que a arte é, pelo menos sabemos quais
coisas correspondem a essa ideia e como devemos nos
comportar diante delas.

Por meio de autores diferentes percebe-se que a arte
sofreu muitas definições e aplicações ao longo dos
tempos, evoluindo e podendo ser interpretada de
diferentes formas, em diferentes períodos históricos.
A Arte desenvolve a criatividade, proporciona
autoconfiança, amplia a bagagem cultural, facilita o
processo de sociabilidade e ainda possibilita a
lucratividade, pois existem mais de trinta profissões
ligadas direta ou indiretamente a música, ao teatro ou
a dança.
ARTE NA EDUCAÇÃO
A linguagem artística se torna um processo gradual e
em constante mudança. Processo no qual há o
cruzamento de informações visuais, táteis, sonoras,
cênicas, sensoriais que intervêm para construir novas
buscas de ideias e práticas de aprendizagem não
mais confinadas a programas de ensino muitas vezes
estáticos e ultrapassados.
Uma escola que se preocupa em fornecer ao aluno
um ambiente saudável, agindo de acordo com os
princípios morais que o cercam se torna um
instrumento de ensino e disseminação de cultura e
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conhecimento, construindo indivíduos em sua
totalidade, consciente de sua liberdade, integrados
com questões que o cercam e preocupado com sua
responsabilidade social.
Segundo Lowenfeld e Brittain (1977):
A criança emocionalmente livre, desinibida, na expressão
criadora, sente-se segura e confiante ao abordar qualquer
problema que derive de suas experiências. Identifica-se,
estritamente, com seus desenhos e tem liberdade para explorar
e experimentar grande variedade de materiais. Sua arte
encontra-se em constante mudança, e ela não receia cometer
erros nem se preocupa, a respeito da nota que receberá por
esse exercício particular. Para ela, a experiência artística é
realmente sua, e a intensidade de sua absorção proporciona-lhe
o verdadeiro progresso emocional. (LOWENFIELD e BRITTAIN
1977, p.39-40).

Lowenfield e Brittain revelam que a criança coloca no
seu desenho o seu íntimo ao qual estão guardadas as
suas vivências.
Todas as crianças, de qualquer classe social são
capazes de aprender, mas aquelas que estão em
classe social menos privilegiada, podem por vezes
apresentar difíceis e, ao mesmo tempo, ricas
experiências de vida com números, porque em sua
dura realidade, lhes são exigidas tarefas pertinentes
aos adultos. As linguagens artísticas fazem parte do
ambiente natural da criança, ao passo que as
referências abstratas e remotas não correspondem
aos seus interesses. A sala de aula deve ser um local
ao qual se busque constantemente a eficácia no
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processo educativo por meio de momentos em que as
linguagens artísticas possam estar inseridas para
auxiliar na construção de conhecimentos de maneira
eficaz e contagiante. Por intermédio das linguagens
artísticas, o adolescente ou jovem atua, mesmo que
simbolicamente nas diferentes situações vividas pelo
ser
humano,
reelaborando
sentimentos,
conhecimentos, significados e atitudes, podendo,
assim, preparar-se para a vida e seus diversos
desafios, sem ter diretamente vivenciado as situações
em si.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais:
O ensino de Arte é área de conhecimento com conteúdos
específicos e deve ser consolidada como parte constitutiva dos
currículos escolares, requerendo, portanto, capacitação dos
professores para orientar a formação do aluno. (BRASIL, MEC,
1997, p.37

As artes desempenham um papel importante para o
desenvolvimento do ser humano, provocando o
pensar com autonomia, ou seja, o indivíduo tem
liberdade para expressar-se e acaba desenvolvendo
uma aprendizagem mais ampla.
As artes interagem por meio de diferentes linguagens,
e requerem uma pedagogia que estimule a
criatividade artística nas mais diferentes expressões,
o que caracteriza, no campo da pedagogia, uma
inovação no ponto de vista dos conteúdos que devem
fazer parte da formação de professores.
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Fazer arte reúne processos complexos em que a criança
sintetiza diversos elementos de sua experiência. No processo de
selecionar, interpretar e reformar, mostra como pensa, como
sente e como vê. A criança representa na criação artística o que
lhe interessa e o que ela domina, de acordo com seus estágios
evolutivos. Uma obra de arte não é a representação de uma
coisa, mas a representação da relação do artista com aquela
coisa. [...] Quanto mais se avança na arte, mais se conhece e
demonstra autoconfiança, independência, comunicação e
adaptação social. (ALBINATI, 2009, p. 4).

A linguagem artística faz com que o indivíduo
expresse seus sentimentos e ideias, coloque a
criatividade em prática, fazendo com que seu lado
afetivo seja realçado. Na escola vemos como
linguagens artísticas são essenciais na interação
social do aluno e como os professores podem
desfrutar desse recurso.
Há estudos que mostram que o ser humano
compreende o mundo por meio da relação com os
sons, com a escrita, com as imagens e expressões
corporais, pois da mesma maneira que se aprende a
ler palavras é possível fazer leituras dessas relações
e desta forma compreender melhor o mundo em que
se vive.
Estudando a Arte é possível fazer uma
ressignificação da realidade, uma vez que, a troca de
experiências que ocorre nas escolas mostra que cada
pessoa compreende a mesma coisa de maneira
diferente, construindo o próprio conhecimento.
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Pode se dizer que o indivíduo que não possui um
contato direto com a Arte, terá uma experiência de
aprendizagem limitada, pois,
Escapa-lhe a dimensão do sonho, da força comunicativa dos
objetos à sua volta, da sonoridade instigante da poesia, das
criações musicais, das cores e formas, dos gestos e luzes que
buscam o sentido da vida. Apenas um ensino criador pode
favorecer a integração entre a aprendizagem racional e estética.
(PCN’S de Artes 1997; p.39)

De acordo com Freire (1996):
Ensinar significa acompanhar e instrumentalizar com
intervenções, devoluções e encaminhamentos esse processo de
mudança de apropriação do pensamento, dos desejos e sonhos
de vida. Educador ensina, enquanto ensina aprende a pensar
(melhor) e a construir seus sonhos de vida. (FREIRE, 1996,
p.17).

Segundo Ferraz e Fusari (1993)
O trabalho educativo em arte deve apresentar grande vitalidade
e dinamismo, acrescido de processos criativos, pois se faz de
uma forma interativa entre criança-adulto-ambiente natural e
cultural. Mas ainda, os modos de entender a relação
professores-alunos e ensino-aprendizagem são compartilhados
pelas linhas de ação educativa das várias linguagens
expressivas (visual, sonora, dramática, corporal, audiovisual,
verbal, poética). (FERRAZ E FUZARI, 1993, p.111)

Quando o aluno participa da construção do
conhecimento, sendo um processo contÍnuo onde
aprender é sempre uma descoberta que pode ser
agregada ao seu ser, as aulas de Arte podem ajudar
a desenvolver e a expressar suas escolhas.
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Ferraz e Fusari (1993, p.104) contribuem ao dizer
que:
[...] o professor deve saber unir as problemáticas das práticas
escolares na área artísticas com as reflexões e teorias suas e de
outros profissionais sobre arte e educação de um modo
transformador, criativo e compromissado com a democratização
cultural artística e estética junto aos estudantes. O exercício
dessa “práxis pedagógica” com vistas a ajudar a formação
artística e estética de estudantes na escola, certamente estará
mobilizando o professor de arte a pensar seu trabalho,
pesquisar, discutir, com outros docentes e a aperfeiçoar-se. [...]

Percebe-se que as linguagens artísticas estão
presentes em todas as disciplinas, portanto cabe ao
professor ter o discernimento de interligar as
atividades curriculares às linguagens artísticas.
Segundo Ana Mae Barbosa (1999):
A leitura de imagens na escola prepararia os alunos para a
compreensão da gramática visual de qualquer imagem, artística
ou não, na aula de artes, ou no cotidiano, e que torna-los
conscientes da produção humana de alta qualidade é uma forma
de prepara-los para compreender e avaliar todo o tipo de
imagem, conscientizando-os do que estão aprendendo com
estas imagens. (BARBOSA, 1999, p. 14)

O ensino das linguagens artísticas no processo
pedagógico amplia o mundo expressivo, cognitivo e
perceptivo do aluno e as leituras de imagem nesse
processo ampliam a habilidade de ver, julgar e
interpretar uma imagem dentro de seu contexto
histórico, social, político e cultural.
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As linguagens artísticas têm como propósito
proporcionar possibilidades na vida do ser humano, e
deve ser percebido como forma de construção do
conhecimento, de compreensão do mundo e
exteriorização de sentimentos.
Faz-se necessário salientar que na prática educativa
das linguagens artísticas os professores precisam ser
criativos e abertos, possibilitando às crianças
diferentes maneiras de se expressar, utilizando vários
materiais e atividades lúdicas, criativas e inovadoras.
A escola deve proporcionar aos educandos de Ensino
Fundamental II experiências mais amplas de ensino
que venham ao encontro das inquietações e
curiosidades típicas das novas gerações.
A pluralidade cultural e a rejeição aos preconceitos
linguísticos são valores que precisam ser cultivados
em todas as etapas da vida escolar.
Ao trabalhar com as linguagens artísticas, o professor
deve criar situações as quais o objetivo seja a arte
como conhecimento, realizando a mediação entre a
teoria e a pratica para que o aluno tenha possibilidade
utilizar a experiência como construção do
conhecimento e ampliar sua leitura e compreensão de
mundo.
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POLÍTICAS DE REPARAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DA CULTURA AFRO
Iara Soares da Silva

Nos estabelecimentos de ensino fundamental e
médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o
ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira, este
conteúdo programático a que se refere o caput deste
artigo incluirá o estudo da História da África e dos
Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra
brasileira e o negro na formação da sociedade
nacional, resgatando a contribuição do povo negro
nas áreas social, econômica e políticas pertinentes à
História do Brasil.
Os conteúdos referentes à História e Cultura AfroBrasileira serão ministrados no âmbito de todo o
currículo escolar, em especial nas áreas de Educação
Artística e de Literatura e Histórias Brasileiras apesar
do Brasil é o país com a segunda maior população
negra do mundo, ficando atrás apenas a Nigéria, um
país do continente Africano; sendo a Nordeste da
região brasileira com o maior número proporcional de
negros na população; e Bahia. o estado com o maior
percentual de negros, com sua capital Salvador, uma
cidade em grande parte preto, não impede que as
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nossas relações étnico-raciais e culturais de ser
esticado e não contribui para o nosso ambiente
educacional tornando-se um espaço onde o diferente
étnica - os grupos culturais são respeitados em suas
singularidades (ARAÚJO, 2013).
Racismo, preconceito e discriminação, entre outras
formas de opressão, estão presentes em todo o país,
independentemente da região, estado ou cidade, da
reprodução. 3, n. 6, Dez / 2013, de crenças e valores
que ainda estão enraizados na sociedade brasileira.
Nessa direção, o Müller (2008, p.25) nota:
A ideologia racista inculcada nas pessoas e nas instituições leva
à reprodução, na sucessão das gerações e ao longo do ciclo da
vida individual, do confinamento dos negros aos escalões
inferiores da estrutura social por intermédio de discriminações
de ordens distintas: explícitas ou veladas quer seja institucionais
quer individuais, as quais representam acúmulo de
desvantagens.

Segundo Guimarães (2009: 59):
O racismo se perpetua por meio de restrições fatuais da
cidadania, por meio da imposição de distâncias sociais criadas
por diferenças enormes de renda e de educação, por meio de
desigualdades sociais que separam brancos de negros, ricos de
pobres, nordestinos de sulistas.

A demanda por reparações visa a que o Estado e a
sociedade tomem medidas para ressarcir, os
descendentes de africanos negros, dos danos
psicológicos, materiais, sociais,
políticos e
educacionais sofridos sob o regime escravista, bem
como em virtude das políticas explícitas ou tácitas de
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branqueamento da população, de manutenção de
privilégios exclusivos para grupos com poder de
governar e de influir na formulação de políticas, no
pós-abolição.
Visa também a que tais medidas se concretizem em
iniciativas de combate ao racismo e a toda sorte de
discriminações que a raça é uma invenção social e
não biológica, apesar de alguns brasileiros têm pele
clara, isso não significa que eles não são ascendência
Africana.
A escola, ao analisar o passado de um povo, baseada
unicamente nos preceitos de seus torturadores, ou
quando trabalha de forma não crítica na informação
sobre sua formação real, é o mesmo que silenciar o
estado de ignorância em que a maioria é encontrada
e aprendizes sobre as diferentes culturas
estigmatizadas e consideradas inferiores.
Nessa perspectiva, como afirma Gomes (2003, p. 70),
"refletir sobre a diversidade cultural exige de nós uma
posição crítica e política e uma perspectiva mais
ampla que possa abranger seus cortes múltiplos".
Considerando que as práticas racistas, a
discriminação e os preconceitos na sociedade
brasileira não se limitam aos grupos étnico-raciais;
De acordo com Costa (2006: 43), "deve-se considerar
que uma grande parte das violações dos direitos
humanos observadas em muitas regiões não se deve
à ausência de mecanismos democráticos" 3, n. 6, dec
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/ 2013, a acusação de opinião e vontade, mas a falta
de eficácia da lei ". O autor sustenta que" nesses
casos, a violação dos direitos humanos ocorre não no
plano constitucional, mas no âmbito de relações
sociais "(COSTA, 2006, p.43).
A justiça e iguais direitos sociais, civis, culturais e
econômicos, bem como valorização da diversidade
daquilo que distingue os negros dos outros grupos
que compõem a população brasileira, onde as
políticas educacionais e de estratégias pedagógicas
de valorização da diversidade, a fim de superar a
desigualdade étnico-racial presente na educação
escolar brasileira, nos diferentes níveis de ensino.
Os movimentos sociais, especialmente o movimento
negro e suas diferentes organizações, nas últimas
décadas, programaram projetos educacionais e
sócio-educacionais, com o objetivo de contribuir para
a formação de temas críticos / reflexivos, conscientes
de seu papel como cidadãos, entre outras ações,
fazendo a diferença na luta por uma educação
pública, democrática e de qualidade, referenciada na
proposta multicultural da sociedade.
Ou seja, faça a diferença na mudança de paradigmas
sociais que tanto prejudica os grupos e os indivíduos
em seus direitos civis e igualitários (ARAÚJO, 2012).
Pesquisas, estudos e informações em que não se
contempla a história que privilegia o legado do
homem branco, um passado de cor branca e distante
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da realidade de muitos afrodescendentes brasileiros,
crianças de um país multiétnico e multicultural,
marcadas por diferenças e não pela singularidade de
um grupo étnico-racial que oprime da maneira mais
perversa, pelo racismo e a exclusão, mas também
destaca e valoriza a diversidade étnico-racial e
cultural do povo brasileiro.
O Brasil, de maneira tensa, a cultura e o padrão
estético negro e africano e um padrão estético e
cultural branco europeu, porém, a presença da cultura
negra e o fato de 45% da população brasileira ser
composta de negros (de acordo com o censo do
IBGE) não têm sido suficientes para eliminar
ideologias, desigualdades e estereótipos racistas.
Ainda persiste em nosso país um imaginário étnicoracial que privilegia a brancura e valoriza
principalmente as raízes européias da sua cultura,
ignorando ou pouco valorizando as outras, que são a
indígena, a africana, a asiática, é necessário fazer
emergir as dores e medos que têm sido gerados. É
preciso entender que o sucesso de uns tem o preço
da marginalização e da desigualdade impostas a
outros.
"E o currículo escolar, sem considerar a diversidade
étnico-racial e cultural do povo brasileiro, contribui
para a manutenção e reprodução de estereótipos,
preconceitos e práticas racistas nos grupos mais
desfavorecidos e historicamente estigmatizados.
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Assim, pergunta-se: qual a visão e o posicionamento
dos professores diante de tal situação?
Através existência de vários movimentos sociais
diferentes, que buscam reverter à situação de
desigualdade
social
em
que
os
grupos
desfavorecidos e estigmatizados, em particular a
população afro-descendente, se encontram na
sociedade brasileira.
Os movimentos sociais, especialmente o movimento
negro e suas diferentes organizações, nas últimas
décadas, programaram projetos educacionais e
sócio-educacionais, com o objetivo de contribuir para
a formação de temas críticos / reflexivos, conscientes
de seu papel como cidadãos, entre outras ações
fazendo a diferença na luta por uma educação
pública, democrática e de qualidade, referenciada na
proposta multicultural da sociedade.
Pesquisas, estudos e informações em que não se
contempla a história que privilegia o legado do
homem branco, um passado de cor branca e distante
da realidade de muitos afrodescendentes brasileiros,
crianças de um país multiétnico e multicultural,
marcadas por diferenças e não pela singularidade de
um grupo étnico-racial que oprime da maneira mais
perversa, pelo racismo e a exclusão, mas também
destaca e valoriza a diversidade étnico-racial e
cultural do povo brasileiro. Para Canen (2001, p.207):
Reconhecer que a sociedade brasileira é multicultural significa
compreender a diversidade étnica e cultural dos diferentes
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grupos sociais que a compõem. Entretanto, significa também
constatar as desigualdades no acesso a bens econômicos e
culturais por parte dos diferentes grupos, em que determinantes
de classe social, raça, gênero e diversidade cultural atuam de
forma marcante. Revista do Difere - ISSN 2179 6505, v. 3, n. 6,
dez/2013

Essas desigualdades são evidentes e visíveis em
indicadores sociais que mostram o fosso social entre
ricos e pobres do país, especialmente entre pessoas
de
ascendência
africana,
principalmente
desempregadas ou subempregadas, marginalizadas
e concentradas nos distritos periféricos, sem respeito
pelos seus direitos de saúde, educação, habitação,
saneamento e lazer.
A cultura - afro nas escolas públicas
Mudanças significativas na valorização dos negros e
sua cultura, mas é no campo da educação que as
principais mudanças ocorreram os parâmetros
Curriculares Nacionais (NCP), leis que estabelecem a
obrigação de ensinar História e Cultura Afro-Brasileira
e Africana (Lei 10.639 / 03) e Indígenas (Lei 11.645 /
08) no ensino primário e secundário em escolas
públicas e privadas do país e seus respectivos
As diretrizes curriculares nacionais que orientam a
promoção da educação étnico-racial, as quotas para
os negros e os povos indígenas nas universidades
públicas exemplificam essas mudanças.
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Como observa Arroyo (2007, 114), "o progresso tem
sido significativo e promissor, mas lento, ainda há um
longo caminho a percorrer".
No entanto, mesmo com essas mudanças, "a
educação brasileira ainda não fornece aos usuários
de equipamentos educacionais acesso à diversidade
cultural para cada cidadão, para a cultura universal
que é exclusiva de sua comunidade, região e país"
(MACEDO, 2008, 91).
Nesta perspectiva, Arroyo (2007: 119) afirma que "a
escola tem sido e continua a ser extremamente
reguladora dos diferentes povos socialmente e
culturalmente marginalizados e coletivos". Ele
também aponta que "a estrutura do sistema foi ao
serviço da regulamentação deste grupo, neste
contexto, o diálogo não será fácil, será tenso e
marcado por uma forte resistência para renunciar a
esse papel regulador e assumir um papel
emancipador. "(ARROYO, 2007, p.
Existem muitos obstáculos à educação das relações
étnico-raciais. Romper esses obstáculos não é uma
tarefa fácil, mas não é impossível.
A escola como um espaço onde a diversidade está
presente, um lugar onde diferentes assuntos são
encontrados, bem como uma zona de conflito
permanente, uma vez que as diferentes culturas
estão correlacionadas, tem a obrigação de remeter e
tornar visível em seu currículo a diversidade de
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assuntos e culturas que estão presentes no seu
espaço.
As salas de aula não podem continuar sendo um lugar de
informações descontextualizadas. É preciso que o alunado
possa compreender bem quais são as diferentes concepções de
mundo que se ocultam sob cada uma delas e os principais
problemas da sociedade a que pertencem.

Segundo, Ferreira (2009, p. 75) observa que "em vez
de ser um lugar de reversão do problema, a escola
estimula estereótipos sociais relacionados a essa
população e a submissão de afrodescendentes a
valores brancos", o que faz com que uma prática
educacional urgente que permite que as crianças
negras se orgulhem de seu etno racial e cultural, seus
cabelos, sua beleza e seu povo.
Para a aceitação das diferenças, para permitir a
participação ativa desses povos em termos
econômicos e de prestígio da nação. onde se
encontram
É bem sabido que a escola é o espaço por excelência
onde a diversidade étnico-racial e cultural é, portanto,
"permitir o diálogo entre diferentes culturas e visões
do mundo, dar aos sujeitos educacionais a
oportunidade de conhecer, conhecer, enfrentar e
abordar "a riqueza cultural que existe neste ambiente
é construir uma educação cidadã" (Gomes, 2001,
p.91), para construir uma educação libertadora, como
Paulo Feire apontou.
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. Mesmo em cidades com uma população
predominantemente afrodes. Mesmo assim, pode-se
afirmar que a educação da Bahia tem sido
proeminente a nível nacional para a promoção de
projetos e diretrizes que servem de subsídios para
professores na discussão e implementação do tema
das relações étnico-raciais na sala de aula.
De acordo com Macedo (2008, página 78),
Ou seja, acredita-se que uma prática educacional
diária, com ações sistematizadas, terá um efeito a
médio e longo prazo se for desenvolvida a partir de
uma perspectiva multicultural e anti-racista.
Também se acredita que é necessário transformar os
diferentes espaços educacionais em configurações
de inclusão; combater relações prejudiciais e
discriminatórias; troca de idéias; de incentivos a
mudanças de pensamentos e atitudes negativas
sobre o outro e sua cultura, considerada inferior;
respeito pela diversidade.
Os autores Brandão (1996) e Libâneo (2002) dão
importantes contribuições sobre a educação. Ambos,
em seus respectivos livros, conceituam a educação e
defendem que em todo grupo social ela está
relacionada com sua cultura, com isso eles querem
dizer que os costumes de um povo refletem em sua
educação.
O fundamental é não partir de uma imagem de família
idealizada, hegemônica, mas valorizar e investir nas
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singularidades dos arranjos familiares e nas
contribuições de todos na construção de uma
educação de qualidade e igualitária, trabalhar com a
diversidade e o convívio com a diferença possibilitam
a ampliação de horizontes tanto para o professor
quanto para a criança, porque permite a
conscientização de que a realidade de cada um é
apenas parte de um universo maior que oferece
Assumir um trabalho de acolhimento às diferentes
expressões e manifestações das crianças valoriza e
respeita a diversidade, não implicando a adesão
incondicional aos valores do outro, para que cada
família e suas crianças são portadoras de um vasto
repertório que se constitui em material rico e farto
para o exercício do diálogo aprendizagem com a
diferença, a não discriminação e as atitudes não
preconceituosas.
A relação com as famílias parte de alguns princípios:
considerar a família uma instituição plural, que
apresenta diferentes composições, dinâmica, na qual
emergem sentimentos, necessidades e interesses
nem sempre coesos; considerar o conhecimento.
Após desenvolver com as famílias: acolhimento
inicial: apresentação da unidade educacional;
desenvolver os processos de adaptação nos
primeiros dias; realizar entradas e saídas cuidadosas
e acolhedoras. Organizar reuniões em pequenos
grupos para discutir o currículo, as atividades e
demais assuntos; estimular a participação na
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organização de eventos; convidar as famílias para
participar da construção dos projetos pedagógicos;
incluir a família, sempre que possível, nos projetos
didáticos desenvolvidos com as crianças.
Para Brandão (1996) falar em Pedagogia é o mesmo
que dizer “processos formalizados de ensino” e
Educação pode ser expresso por “processos sociais
de aprendizagem”.
“As pessoas convivem umas com as outras e o saber
flui, pelos atos de quem sabe-efaz, para quem nãosabe-e-aprende. (...) A criança vê, entende, imita e
aprende com a sabedoria no próprio gesto de fazer a
coisa” (BRANDÃO, 1986, p. 18). Ele também é
defendido que a Pedagogia é a prática da educação.
O Brasil em si é um país multicultural, e desta forma
se evidencia a necessidade de se trabalhar todas as
culturas que contribuíram para a formação cultural do
povo brasileiro nas escolas brasileiras.
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ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Iolanda Vieira Ribeiro

As contribuições da Arte na Educação Básica são
inúmeras, o estético e o artístico são formas de
conhecer e explicar o mundo, suas necessidades,
desejos, sentimentos e conhecimentos.
Consideramos a Arte como linguagem com
características próprias são instrumentos mediadores
na construção da identidade que colabora para
compreender e representar outros sistemas
simbólicos.
Segundo BIASOLI (1999, p. 90):
O conceito de Arte foi objeto de diferentes interpretações: Arte
como técnica, como produção de materiais artísticos, a história
da estética e da Arte tem significados diferentes em tempos
diferentes. Arte foi, por muito tempo, concebida como um dom,
privilégio de gênios e, dessa forma, não resultante de ações de
ensino e aprendizagem. Atualmente, Arte é considerada
também como um produto cultural que deve estar acessível a
todos: é preciso formar o fruidor de Arte e incentivar a
participação dos sujeitos em atos artísticos, para que vivenciem
a expressividade que lhes é natural, enquanto seres humanos e
que pode ser ampliada, se praticada. A presença da arte na
educação infantil: olhares e como lazer, como liberação de
impulsos, como expressão, como linguagem, como
comunicação.
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A Arte envolve a expressão individual e coletiva de
sentimentos e valores da cultura que contribuem para
a construção de habilidades, utilização de
instrumentos e conhecimento da linguagem.
Segundo, DEWEY (1980, p. 91): “a Arte faz parte das
relações que o homem estabelece com seu entorno,
isto é, a Arte ganha um caráter prático e articula-se
com a vida e a cultura”.
A arte é histórica e cultural para BARBOSA, apud
BIASOLI (1999, p. 90): “Na Pós Modernidade o
conceito de Arte está ligado à cognição, o conceito de
fazer está ligado à construção, e o conceito do
pensamento visual está ligado à construção do
pensamento da imagem”.
Para BARBOSA (1991, p. 27), a Arte, resgata a
importância da presença de imagens nos processos
de ensino, para a formação do fruidor em Arte:
[...] e favorecer a todos o acesso aos códigos artísticos e às
possibilidades de expressão desses códigos. O objetivo
daqueles que acreditam nesses pressupostos conceituais é
contribuir para a difusão da Arte na escola, garantindo a
possibilidade igualitária de acesso ao seu conhecimento. É
preciso levar a Arte, que está circunscrita a um mundo
socialmente limitado a se expandir, tornando-se patrimônio
cultural da maioria. (BARBOSA, 1991, p.27).

Ao pensarmos sobre a Arte como expressão da
cultura temos que nos preocupar com a produção
artística, distribuição e apreciação com isso construir
elementos de significação sobre a estética e obras
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artísticas.
A Abordagem Triangular de Ensino da Arte propõe
que para se olhar a Arte enquanto conhecimento é
necessário
articular
o
fazer
artístico,
a
contextualização e a leitura de obras.
Para BARBOSA (1991) o principal objetivo da Arte na
escola é formar o indivíduo conhecedor, fruidor e
decodificador de Arte. Nesse sentido, a Abordagem
Triangular pode atuar como pressuposto conceitual
para que as práticas de ensino da Arte sejam revistas
e reconstruídas.
A Abordagem Triangular foi originalmente constituída de uma
dupla triangulação: a primeira, de natureza epistemológica, ao
designar os processos de ensino e aprendizagem por três ações
mental e sensorialmente básicas: criação no fazer artístico,
leitura de obra de Arte e contextualização; a segunda, refere-se
a sua origem, baseada nos princípios de três outras A presença
da arte na educação infantil: olhares e intenções (BARBOSA,
1998, p.34-35).

BARBOSA (1998, p.41), afirma que a Abordagem
Triangular, é “construtivista, interacionista, dialogal e
multiculturalista”. Portanto, a Arte como expressão e
como cultura são necessárias na sala de aula para
que os alunos tenham acesso a uma educação
estética e artística voltada para a formação do fruidor
que desenvolverá habilidades nas diversas situações
de ensino e aprendizagem.
Conforme FERRAZ e FUSARI (1993) a Arte
desenvolve as possibilidades perceptivas das
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crianças, mediadas pelo outro e pelo ambiente natural
e cultural.
A Educação e de Arte são necessárias para que os
alunos apreciem ações cognitivas sobre experiências
estéticas e artísticas e o papel do professor no que se
refere ao ensino e aprendizagem como mediador do
contato com a produção cultural, além disso, é
estimulador, articulador e também, organiza
experiências com as vivencias cotidianas das
crianças utilizando seu repertório cultural da Arte e
das outras áreas sendo assim, protagonista de sua
aprendizagem.
É importante situarmos que a Educação Básica
abrange da Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Ensino Médio as crianças estão na importante fase de
desenvolvimento dentro de suas possibilidades.
De acordo com a Lei de Diretrizes Bases da
Educação 9394/96 em seu artigo com a redação dada
pela Lei n 11.274, estabelece que:
Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino
fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum,
a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida
pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura,
da economia e dos educandos e em seu parágrafo 2º O ensino
da arte, especialmente em suas expressões regionais,
constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis
da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento
cultural dos alunos.

As orientações sobre Arte e ensino da Arte, e também
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a Abordagem Triangular, constam na elaboração das
diretrizes curriculares para ensino da Arte, estão nos
documentos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs) e Referencial Curricular Nacional para
Educação Infantil (RCNEI).
Os Referenciais Curriculares Nacionais para a
educação Infantil se compõem em três volumes. De
acordo com FILHO (2001), o referido documento não
possui caráter mandatário, mas se constitui de
sugestões para professores que atuam em
instituições de educação infantil. Desse modo, cabe
às equipes pedagógicas das instituições de educação
infantil a decisão de incorporar ou não as proposições
apresentadas.
Conforme o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (1998), a educação das crianças
deve se dar em um contexto capaz de propiciar às
crianças o acesso a elementos culturais que
contribuem para o desenvolvimento e para a
interação das mesmas na sociedade.
Importa ressaltar que no terceiro volume do
documento, denominando “Conhecimento de
Mundo”, organizado por eixos: Linguagem Oral e
Escrita, Movimento, Natureza e Sociedade,
Matemática, Música e Artes Visuais.
Apresenta a arte, nas suas diferentes linguagens, nos
eixos “Música” e “Artes Visuais”.
O RCNEI (1998) evidencia que:
255
Iolanda Vieira Ribeiro

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

A presença das artes visuais na educação infantil, ao longo da
história, tem demonstrado um descompasso entre os caminhos
apontados pela produção teórica e prática pedagógica existente.
Em muitas propostas as práticas de artes são entendidas
apenas como meros passatempos. Em que atividades de
desenhar, colar, pintar e modelar com argila ou massinha são
destituídas de significados. Outra prática corrente considera que
o trabalho deve ter uma conotação decorativa, servindo para
ilustrar temas de datas comemorativas, enfeitar as paredes com
motivos para os pais, etc. Nessa situação é comum que os
adultos façam grande parte do trabalho, uma vez que não
consideram que a criança tem competência para elaborar um
produto adequado (RCNEI, 1998, p.87).

É importante a criança faça escolhas, envolvendo
suas experiências pessoais, ou seja, ao criar, ela
relaciona o que aprendeu, em sua interação com as
pessoas, com a natureza e com o mundo.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais em Arte (1997)
para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental
descrevem, em sua apresentação, que a educação
em arte propicia a ampliação da sensibilidade, da
percepção, da reflexão e da imaginação.
Os PCNs concebem a arte como objeto de
conhecimento e como um conjunto de manifestações
simbólicas de uma cultura, e fazem uma ligação entre
a ciência e a arte, ao descrever que “para um cientista
uma fórmula pode ser ’bela’, para um artista plástico,
as relações entre a luz e as formas “são problemas a
serem resolvidos plasticamente” (PCN - Arte, 1997,
p.27).
No PCN, a Arte é caracterizada como conhecimento
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que propicia o desenvolvimento do pensamento
artístico e da percepção estética, constituindo-se,
assim, num modo particular de pensar e dar sentido à
experiência humana.
Na interação com esse conhecimento, o aluno amplia a
sensibilidade, a percepção, a reflexão e a imaginação, pois a
Arte solicita a visão, a escuta e os demais sentidos para a
compreensão mais significativa das questões sociais e é a forma
de comunicação que atinge o interlocutor por meio de uma
síntese na explicação dos fatos. (BRASIL, 1997, p.39)

A arte propicia conhecer, apreciar e refletir sobre as
formas da natureza e produções artísticas individuais
e coletivas de distintas culturas e épocas,
desenvolvendo progressivamente um percurso de
criação pessoal cultivado. Conforme o PCN de Arte:
Ensinar arte, em consonância com os modos de aprendizagem
do aluno, significa não isolar a escola da informação sobre a
produção histórica e social da Arte e, ao mesmo tempo, garantir
aos alunos a oportunidade de edificar propostas artísticas
pessoais ou grupais com base em intenções próprias. (BRASIL,
1997, p.47).

O papel do professor no ensino de Arte é mediar e
organizar situações de
ensino-aprendizagem
adequadas, observando o desenvolvimento cognitivo
e as vivências.
[...] para desenvolver bem suas aulas, o professor que está
trabalhando com arte precisa conhecer as noções dos fazeres
artísticos e estéticos dos estudantes e verificar em que medida
pode auxiliar na diversificação sensível e cognitiva dos mesmos.
Nessa concepção, sequenciar atividades pedagógicas que
ajudem ao aluno a aprender a ver, olhar, ouvir, pegar, sentir e
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comparar os elementos da natureza e as diferentes obras
artísticas e estéticas do mundo cultural, deve contribuir para o
aperfeiçoamento do aluno (FERRAZ e FUSARI, 1994, P.21).

O Referencial Curricular para Educação Infantil
(RCNEI) aborda a Arte como uma das formas de
linguagem e de contato com objetos de conhecimento
importantes no desenvolvimento das capacidades de
expressão e comunicação das crianças.
O Referencial Curricular Nacional para Educação
Infantil é composto de três volumes: Conhecimento
de Mundo (este compreende a linguagem de Artes
Visuais e a Música), Formação Pessoal e Social e
Documento de Introdução.
Neste documento a Arte é dividida em várias
linguagens: Artes Visuais que aborda o fazer artístico,
a apreciação e a reflexão como objeto da cultura, a
música é a linguagem que utiliza as formas sonoras,
o brincar, expressão, comunicação, improvisação,
composição, interpretação, audição e interação com
músicas diversas. Salientamos que a representação
cênica e a dança estão no RCNEI abordadas no
documento Conhecimento de Mundo, como conteúdo
do eixo de trabalho de Movimento (1998, p.30).
É importante esclarecer que segundo FERRAZ e
FUSARI o ensino de Arte na educação brasileira é
incompleto:
Na prática, a Educação Artística tem sido desenvolvida nas
escolas brasileiras de forma incompleta, quando não incorreta.
Esquecendo ou desconhecendo que o processo de
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aprendizagem e desenvolvimento do educando envolve
múltiplos aspectos, muitos professores propõem atividades às
vezes totalmente desvinculadas de um verdadeiro saber artístico
(FERRAZ e FUSARI, 2010, p. 18).

Conforme os PCN de Arte os professores desta
disciplina abordam as diferentes linguagens da arte;
Um fato interessante que podemos ressaltar atualmente
educadores da disciplina de arte tornou-se responsável por
diferentes linguagens artísticas (Artes Visuais, Dança, Música e
Teatro), e por sua vez são reconhecidos pelos PCN-Arte, no
entanto essa realidade, não apresenta garantia de que todas as
linguagens artísticas estão realmente presentes no ensino –
aprendizagem (BRASIL, 1997).

As linguagens artísticas: artes visuais, música, dança
e o teatro, possibilitam as crianças aprendizagem, e
construção do conhecimento, pois precisam da
socialização para se realizar, ou seja, da mediação
com o outro, com o ambiente entre outros que
produzem cultura direta ou indiretamente conforme
FERRAZ e FUSARI:
As produções artísticas presentes nas culturas diversas
sociedades humanas fazem parte direta e indiretamente da vida
dos estudantes. Por isso, os aspectos artísticos e estéticos
dessas culturas em sua gama de elaboração históricas e
contemporâneas, deverão mobilizar as escolhas dos conteúdos
escolares de Arte. Dentro dos conhecimentos, é importante terse como critério a opção por aqueles considerados mais
significativos para a formação do cidadão contemporâneo
(FERRAZ e FUSARI, 2010, p. 67-68).

Sobre o processo de construção do conhecimento a
escola é um dos espaços que a possibilitam para
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vários teóricos o estudo de como isso ocorre é muito
importante para que saibamos sobre a aquisição de
linguagens e formas de representação.
Os dois teóricos Piaget e Vygotsky tratam da
construção do conhecimento que para ambos se dá
durante toda a vida.
Piaget demonstra em períodos este desenvolvimento,
para ele a aquisição e desenvolvimento do
simbolismo são fatores marcantes na compreensão
dos modos de pensar e de atuar das crianças.
O período sensório-motor caracteriza-se pela construção de
esquemas de ação que possibilitam à criança assimilar objetos
e pessoas. Além disso, é também marcado pela construção
prática das noções de objetos, espaço, causalidade e tempo,
necessária acomodação (ajustamento) desses esquemas aos
objetos e pessoas com os quais interage. Tem-se aí um
processo de adaptação funcional pelo qual a criança regula suas
ações em função das demandas de interação, compensando
progressivamente, sempre no plano das sensações e da
motricidade, as perturbações produzidas pela insuficiência dos
esquemas no processo de interação [...] Nesse período, a
criança constrói (sempre em termos práticos) os esquemas de
ação e as categorias da realidade, graças à composição de uma
estrutura de grupo de deslocamentos. Os esquemas vão, pouco
a pouco, diferenciando-se e integrando-se, ao mesmo tempo em
que o sujeito vai se separando dos objetos podendo, por isso
mesmo,
interagir com eles de forma mais complexa. (MACEDO, 1994,
P.124).

Neste período o desenvolvimento se caracteriza pela
atuação pelo uso de linguagens de percepção as
crianças vão construindo suas aprendizagens ao se
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desenvolverem, refinando seus conhecimentos
transitando para o período pré-operatório.
No entanto, mesmo no momento em que já descobriram como
construir algumas representações de forma comunicável, com
intencionalidade, as crianças de 2 a 7 anos, provavelmente,
ainda não conseguem pensar as representações como um
sistema que tem uma regra por trás. E não pensam a
representação como um todo, capaz de ser entendido a partir da
compreensão das regras que a articulam, porque ainda não
realizam generalizações mais complexas. A criança representa,
mas ainda não consegue explicar como estabeleceu as
articulações para representar, isso significa que não construiu,
no nível das representações, a reversibilidade que já possuí no
nível das ações motoras. Nesse sentido, embora estabeleça
uma relação simbólica com e no mundo, a criança ainda não
dominou a estrutura lógica em termos de operações, por isso,
esse momento é de ―transição, não há nele uma mudança
qualitativa na lógica de pensamento, mas há a vivência das
condutas e procedimentos que a levarão a atuar no nível das
operações. A criança sabe fazer, mas não compreende o que
faz, no sentido de poder, independentemente do corpo,
reconstruir o que faz no puro plano da representação; ainda não
é capaz de organizar (estruturando as partes entre si e formando
um todo) suas representações, como sabe organizar suas
ações. (MACEDO, 1994, p.125).

O período seguinte é o operatório vai permitir a
apreensão das relações lógicas de abstração e
generalização. A criança já construiu a base
simbólica, já faz uso de linguagens. É importante
ressaltar que conforme afirmam FONTANA e CRUZ
como a linguagem é para Piaget e Vygotsky:
Para Piaget a linguagem é uma função do pensamento. Seu
trabalho trata das formas que ela assume e do papel que ela
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desempenha em cada um dos estágios do desenvolvimento do
pensamento lógico. A fala da criança é, assim, enfocada a partir
do processo do pensamento. Para Vygotsky, a palavra e o
pensamento articulam-se na atividade de compreensão e
comunicação envolvida nas relações sociais. O foco da análise
é, então, colocado no processo como um todo, interessando
apreender as atividades intelectuais envolvidas, os modos como
a palavra dirige essas atividades e as condições de interação em
que elas vão sendo produzidas. (FONTANA e CRUZ, 1997,
p.89).

A contribuição da arte na educação básica reside na
possibilidade das vivências culturais e os
mecanismos internos (cognitivos e afetivos)
permeiam os processos de aprendizado e
desenvolvimento, possibilitando a conquista da
identidade e autonomia que para Piaget e Vygotsky,
sobre a construção do simbolismo.
No ambiente escolar o contato com a arte e com a
cultura tem a intenção de serem realizadas em
atividades organizadas, de forma que elas sejam
significativas e provoquem avanços nas percepções
das crianças sobre os objetos de conhecimento.
Um fato empiricamente estabelecido e bem conhecido é que o
aprendizado deve ser combinado de alguma maneira com o
nível de desenvolvimento da criança [...], entretanto tem-se
atentado para o fato de que não podemos limitar-nos meramente
à determinação de níveis de desenvolvimento, se o que
queremos é descobrir as relações reais entre processo de
desenvolvimento e a capacidade de aprendizado (VYGOTSKY,
1991, p.95).

Para Vygotsky há dois níveis de desenvolvimento: o
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desenvolvimento real – aquilo que a criança é capaz
de realizar sozinha; e o desenvolvimento potencial aquilo que a criança consegue fazer com ajuda e que
poderá mais tarde fazer sozinha.
Quando se demonstrou que a capacidade das crianças com
iguais níveis de desenvolvimento mental, para aprender sob
orientação de um professor, variavam enormemente, tornou-se
evidente que aquelas crianças não tinham a mesma idade
mental e que o curso subsequente de seu aprendizado seria
obviamente diferente... (VYGOTSKY, 1991, p. 97).

Para isso ele denominou
Desenvolvimento Proximal:

de

Zona

de

[...] o nível desenvolvimento real da criança define funções que
já amadureceram, ou seja, os produtos finais do
desenvolvimento [...] a zona de desenvolvimento proximal define
aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão
em processo de maturação. O nível de desenvolvimento real
caracteriza o desenvolvimento mental retrospectivamente
enquanto a zona de desenvolvimento proximal caracteriza o
desenvolvimento mental prospectivamente (VYGOTSKY, 1991,
p.97).

Para ele o aprendizado se dá através da criação da
zona de desenvolvimento proximal:
[...] um aspecto essencial do aprendizado é o fato de ele criar a
zona de desenvolvimento proximal; ou seja, o aprendizado
desperta vários processos internos de desenvolvimento, que são
capazes de operar somente quando a criança interage com
pessoas em seu ambiente e quando em cooperação como seus
companheiros. Uma vez internalizados, esses processos
tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento
independente da criança. (VYGOTSKY, 1991, P.101).

Diante das colocações de Piaget e Vygotsky a criança
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chega à escola com um repertório de conhecimentos
e formas de pensar, que percebeu e internalizou nas
suas relações cotidianas é neste ambiente que as
linguagens artísticas, nas situações sociais que a
aprendizagem se estrutura.
Por meio da arte as crianças bem como no brincar,
resolvem seus conflitos e articulando estratégias para
entendimento do mundo adulto. Nesse sentido, a
brincadeira pode ser geradora de zonas de
desenvolvimento proximal, pois, ao brincar a criança
age no mundo imaginário que, por sua vez, pode
refletir padrões das práticas culturais.
A aprendizagem e desenvolvimento são parte do
repertório cultural e das linguagens Poesia, Artes
Visuais, Cênicas, Música, Ciências, Matemática,
Língua Portuguesa, entre outros.
As linguagens artísticas pressupõem a habilidade de
atuar estabelecendo relações, o professor é o
mediador que propõem situações significativas com
as linguagens, deve se atentar para a estratégia e
para o conteúdo.
Segundo MARTINS, PSICOSQUE, GUERRA (1998)
as linguagens artísticas como formas de
interpretação, expressão e representação anteriores
à escrita. Antes da escrita, o homem apropriou-se
simbolicamente do mundo pela produção de imagens,
através das linguagens artísticas.
Somos rodeados por ruidosas linguagens verbais e não –
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verbais – sistemas de signos – que servem de meio de
expressão e comunicação entre nós, humanos, e podem ser
percebidas por diversos órgãos dos sentidos, o que nos permite
identificar e diferenciar, por exemplo, uma linguagem oral (a
fala), uma linguagem gráfica (a escrita, um gráfico), uma
linguagem tátil (o sistema de escrita braile, um beijo), uma
linguagem auditiva (o apito do guarda ou do juiz de futebol), uma
linguagem olfativa (um aroma como o do perfume de alguém
querido) ou uma linguagem gustativa (o gosto apimentado do
acarajé baiano ou o gosto doce do creme de cupuaçu) ou as
linguagens artísticas. Delas fazem parte a linguagem cênica (o
teatro e a dança), a linguagem musical (a música, o canto) e a
linguagem visual (o desenho, a pintura, a escultura, a fotografia,
o cinema), entre outras. (MARTINS, PICOSQUE, GUERRA,
1998, P.37).

Conforme estas autoras, a Arte é uma forma de
criação de linguagens:
A linguagem da arte nos dá a ver o mundo mostrando-o de modo
condensado e sintético, através de representações que
extrapolam o que é previsível e o que é conhecido. É no modo
de pensamento do fazer da linguagem artística que a intuição, a
percepção, o sentimento/pensamento e o conhecimento se
condensam. (MARTINS, PICOSQUE, GUERRA, 1998, p.37).

Arte envolve recepção e produção de representações
no exercício da expressividade movida pela
imaginação e a sua formação deveria ocorrer tanto no
que diz respeito ao resgate de sua expressão em
linguagens artísticas, quanto ao acesso do
conhecimento sobre Arte e Ensino da Arte.

O professor é o mediador do conhecimento, o
principal incentivador para as crianças pelo
conhecimento, é dele o papel de oferecer
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suporte para a aprendizagem.
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O TRABALHO COM DATAS DE
RELEVÂNCIA SOCIAL E HISTÓRICOCULTURAL NO EJA
Ionice Aparecida de Souza

Introdução
O trabalho com datas comemorativas é um tema
complexo para ser abordado em projetos escolares,
por estar impregnado não apenas de contextos
históricos tratados inadequadamente em sala de aula,
mas também por expor os alunos a situações
constrangedoras ou ainda por muitas datas estarem
ligadas aos apelos midiáticos.
O relato de experiências apresenta uma possibilidade
para que as datas comemorativas sejam trabalhadas
na Educação de Jovens e Adultos [EJA]. É parte da
experiência de projeto que estamos vivenciando
nesse ano de 2019 em uma unidade escolar em São
Bernardo do Campo, São Paulo. O recorte que
apresentaremos versa sobre o que foi vivenciado e
desenvolvido junto aos alunos e professores no
primeiro semestre de 2019.
O público alvo para o desenvolvimento do projeto
foram os alunos da EJA, nos níveis atendidos pela
unidade escolar sendo, Ciclo Inicial, (Alfabetização e
Pós Alfabetização) e Ciclo II organizado por módulos,
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chamados de CAGECPM (Ciclo Auto-Gestão do
Conhecimento Modular). Assim temos, (CAGEC/PM,
língua portuguesa, Artes e Inglês), (CAGEC/ PM
Geografia e História), (CAGEC/ PM Ciências e
Matemática).
O trabalho com as datas comemorativas nas redes de
ensino costuma ser muito criticado. Isso porque, na
maioria das vezes, os trabalhos e as práticas
pedagógicas são pautados em momentos pontuais,
onde aos alunos baseiam-se nos textos de livros
didáticos, desenhos copiados em mimeógrafos,
pinturas no rosto e, dependendo da data a ser
comemorada ou trabalhada, poderia acontecer algum
tipo de apresentação ao público.
Outro ponto a destacar e que marcou negativamente
o trabalho pedagógico ao abordar tais datas, é o fato
de estarem ligadas às comemorações religiosas ou
ainda atreladas aos apelos consumistas, que a
grande mídia destaca para algumas datas, como dia
das mães.
Retomamos neste trabalho o resgate de algumas
datas, que se considerou de importância ao contexto
escolar (LISBOA, 2008; GOMES, 2016; TONHOLO,
2013), não como mera informação, mas como fonte
de conhecimento e potencializadora dos interesses
dos alunos para o contexto de temas e situações
presentes atualmente no país.
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Desenvolvimento
Esse projeto surgiu a princípio por observação das
falas dos alunos da unidade escolar, crianças do
ensino fundamental; e os jovens e adultos da EJA.
Nas épocas de feriados nacionais ou até o próprio
feriado Municipal, os alunos não tinham ideia do
porquê deste feriado, do contexto que em que foi
criado.
Os feriados, datas comemorativas, ou ainda de
conscientização, fazem parte de um contexto de
conquistas da sociedade, e não podem passar
desapercebidas por nossos alunos. Temos os
exemplos do carnaval, que assume marcas
diferenciadas nas cinco regiões do Brasil; a festa
junina, que ocorre de modo diferente não apenas
entre as regiões, mas dentro das próprias regiões
brasileiras acontecem diferenciações, como no caso
dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo.
Considerando todo contexto político e social do
período mais recente da história brasileira, podemos
dizer que em primeiro lugar, houve uma apropriação
cultural, por parte do Estado, pois o mesmo passou a
decidir quais datas poderiam ou não fazer parte das
festividades no contexto escolar. As comemorações
cívicas tornam prioridade nas festas escolares, que
segundo Silva e Silva apud, Silva (2009), “serviam
como forma de legitimar o poder do regime de
governamental da época”.
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Essas festividades eram todas normatizadas durante o regime
militar, pois havia a intenção de padronizar as comemorações e
festividades no âmbito familiar, salvo as festas regionais que
comemoravam acontecimentos locais. Além disso, as aulas de
educação moral e civismo, após o golpe militar de 1964, se
acentuaram, tornando-se obrigatórias como disciplina e prática
educativa, sendo responsável pela transmissão de ideais
patrióticos que eram divulgados por meio de conteúdos
escolares, pelas palestras proferidas nas escolas e pelas festas
escolares com a finalidade de despertar sentimentos de amor e
dever à pátria, à família e à sociedade. (SILVA E SILVA apud,
SILVA (2009), p.6).

Segundo lugar, pode-se dizer também que ao mesmo
tempo em que o Estado se aprovava e determinava
quais datas eram importantes a ser considerada no
contexto escolar, a população foi passando por um
processo de desapropriação cultural, onde tanto as
festas folclóricas regionais como as nacionais foram
caindo no esquecimento, e na escola não foi
diferente.
Com a elaboração dos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN), em 1997, essas matérias passam a
trabalhar noções e conceitos ligados a suas
disciplinas, sem a obrigatoriedade de trabalhar e
participar das datas cívicas. A escola passou a focar
nas seguintes datas comemorativas: Festa das Mães,
Festa dos Pais, Páscoa e Festa Junina, onde duas
delas atribuía-se unicamente o caráter religioso, não
mais poderiam ser trabalhadas no contexto da escola
laica, e as outras duas, também se tornaram
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impróprias diante das novas configurações de família
que foram surgindo.
Diante do exposto, esse projeto se justifica não
apenas como forma resgate e legitimação da cultura
brasileira, por meio de discussões estamos fazendo
política e formando alunos que possam exercer uma
criticidade que não seja vazia. Ainda considerando o
processo histórico e conquistas sociais, das quais
muitas datas comemorativas tiveram origem, é
importante que nesse processo de reflexão e de
retomada, não deixemos de lado as conquistas das
pessoas com necessidades educacionais especiais,
por exemplo.
Nesse processo de construção e desconstrução,
também contemplamos documentos oficiais que
regem a educação nacional como, BNCC (Base
Nacional Comum Curricular), Constituição Nacional,
LDB (Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional)
entre outros.
Paulo Freire (1967) dizia que a educação não só é
feita, como também não está isenta da política. Entre
os objetivos previstos na proposta, estavam:
Mostrar a importância da história de um povo, para
sua formação cultural, cidadã e política;
Resgatar por meio de práticas pedagógicas
concretas, fatos importantes na formação do povo
brasileiro, no contexto regional, nacional e local;
Fomentar práticas, onde as diferenças, entre a
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população brasileira seja vista como um aspecto
enriquecedor, não fator determinante para separação
ou segregação;
Resgatar o respeito ao que é diferente;
Praticar uma educação que ao mesmo tempo seja
política e libertadora;
Despertar um olhar para as datas destacadas, no
calendário de igual importância, mas que acabam
passando despercebidas;
Incentivar o trabalho por meio da interdisciplinaridade.
Considerando o contexto apresentado do projeto
geral da escola, os profissionais de cada ciclo
deveriam se organizar e olhar para as especificidades
de suas turmas no contexto da EJA, bem como os
objetivos gerais já elencados, ao levantar quais
seriam as datas de relevância a serem trabalhadas
com os alunos.
Os professores de cada ciclo escreveram seus
projetos pautados nas orientações da coordenadora
pedagógica, bem como em conversas, pontuais com
suas turmas. Assim obtivemos duas formas em que
os temas a serem desenvolvidos nos projetos se
apresentarem nos registros dos projetos dos dois
ciclos:
Ciclo Inicial, (Alfabetização e Pós Alfabetização)
Março:
As lutas das mulheres pelo mundo conquistas e
desafios (Comemoração do dia internacional da
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Mulher)
A importância do conhecimento dos direitos do
consumidor
Abril:
A população indígena no contexto do Brasil atual;
(Estudo da cultura indígena)
Brasil do descobrimento aos dias atuais (Detalhes
da história do Descobrimento do Brasil)
Maio:
Formação para o mundo do trabalho (Origem da
comemoração do Dia do Trabalho).
Junho:
Qualidade de vida; eu e o meio ambiente (Semana
Mundial do Meio Ambiente)
Agosto:
Município de São Bernardo do Campo e sua
formação (Comemoração do Aniversário de São
Bernardo do Campo).
Setembro:
A Proclamação da Independência do Brasil;
Outubro:
O estudo da diversidade da cultura nordestina
Campanha Outubro Rosa
Novembro:
Reconhecimento da importância da cultura negra
nas tradições e costumes através do estudo da
temática “História e Cultura Afro-Brasileira”
Campanha Novembro Azul.
Ciclo II: CAGECPM (Ciclo Auto-Gestão do
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Conhecimento Modular). Assim temos, (CAGEC/
PM, língua portuguesa, Artes e Inglês), (CAGEC/ PM
Geografia e História), (CAGEC/ PM Ciências e
Matemática).
Março
05 – Carnaval;
08 - Dia Internacional da mulher;
22 - Dia da Água;
Abril
19 - Dia do Índio
21 – Tiradentes
22 - Descobrimento do Brasil
Maio
01 - Dia do Trabalho;
12 - Dia Das Mães;
13 - Abolição da Escravatura;
20 - Dia do Pedagogo;
Junho
01 - Dia Mundial do Meio Ambiente;
12 - Dia dos Namorados;
Julho
20 - Dia do Amigo;
Agosto
12 - Dia Nacional das Artes
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22/ Dia do Folclore
Setembro
07/ Independência do Brasil;
21/ Dia da Árvore;
Outubro
12 - Dia das Crianças
31 - Halloween
Novembro
02 – Finados;
15 - Proclamação da República;
19 - Dia da Bandeira;
20 - Consciência Negra;
Dezembro
25/ Natal
Datas selecionadas na unidade escolar para o projeto
educacional

Assim o processo de trabalho e desenvolvimento do
projeto, considerou não apenas a formação dos
alunos, mas também modificar o olhar dos
professores em relação ao tema, pois nem todos
conseguiam enxergar possibilidades que não aquelas
já empregadas no trabalho com as datas
comemorativas.
O investimento na formação dos professores
considerou o estabelecimento de parcerias com
outras secretarias, na realização de atividades
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formativas nos espaços internos e externos da
escola.
Outro fator que se mostrou como algo a ser cuidado,
após os primeiros escritos dos projetos a serem
desenvolvidos nas turmas dos anos ciclos, atendidos
pela escola, estava ligado à escrita dos projetos, visto
que dentre os temas e conteúdos a serem
pesquisados e estudados em relação as datas
comemorativas, muitos ainda apresentavam nas
produções dos projetos, somente o registro das
definições dos temas a serem trabalhados, na
estrutura onde se colocava a data e o assunto
referente a mesma. A questão da pertinência social
não se apresentava do modo que se esperava. E isso
já nos trazia indicativos de que talvez as atividades de
ordem prática, ligadas ao fazer em sala de aula, não
acontecessem de acordo com os objetivos e
propostas do projeto.
As conversas e discussões formativas foram
acontecendo, de modo a qualificar o trabalho.
Durante o processo de elaboração cada turma
conhecia sua parte do projeto, visto que os
professores pesquisaram junto as suas turmas
algumas datas que poderiam estar presentes no
projeto. Este entendimento da metodologia tem seu
valor destacado:
A metodologia de projetos é a aplicação da pedagogia dos
projetos, constituindo-se em uma integração de diversas outras
metodologias e métodos educacionais, com a aplicação das
mais variadas técnicas. Traz a realidade para dentro da sala de
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aula, conferindo uma finalidade real para o aprendizado. É uma
atividade intencional, porque se direciona a um ou mais objetivos
e permite interações grupais e desempenhos individuais. É
possível desenvolver, através dessa metodologia, competências
de planejamento. (MATHIEU; BELEZIA, 2013, p.104)

Para além, dos momentos em sala de aula, foi
organizado um momento coletivo após a estruturação
e escrita do projeto, para apresentá-lo aos alunos.
Esse momento coletivo aconteceu no dia 8 de março,
Dia Internacional da Mulher.
No primeiro momento da atividade coletiva, iniciamos
dando as boas vindas aos alunos novos da escola,
com a apresentação dos funcionários do período da
noite, e retomando com aqueles que já fazem parte
da escola alguns combinados.
Após explanação do projeto, aproveitando o momento
coletivo, iniciamos as discussões relacionadas ao Dia
Internacional da Mulher, tendo como disparador a
crônica “O Mulherão” de Martha Medeiros. Antes de
inicial a leitura do texto, foi lançada aos alunos a
seguinte pergunta: ‘Para vocês o que é um
mulherão?”
Três alunos, responderam à questão, dentre eles uma
mulher, as três respostas descreveram como
mulherão aquelas que possuem atributos físicos,
relacionados aos corpos. Após a fala dos alunos uma
professora fez a leitura da crônica que seria retomada
em sala de aula.
Neste ponto, iniciamos as discussões coletivas e
individuais do projeto. Das discussões sobre as lutas
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das mulheres emanaram outras ligadas ao trabalho,
família, organização social. Em uma das turmas essa,
discussão chegou ao assunto de abuso sexual. Esse
assunto trouxe a necessidade de buscarmos
parcerias, para atender algumas necessidades
apontadas pelos alunos e profissionais da escola,
assim iniciamos uma parceria com o CRAMI [Centro
Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância].
Olhando para a potencialidade de cada tema, o
projeto foi se desenvolvendo, sempre atrelando a
questões da atualidade, fazendo reflexões e relações
pertinentes ao contexto atual.
Para iniciar as discussões, sobre o Dia da
Consciência Negra, contamos com a parceria do
professor Dinailton, que no dia 13 de maio nos
contemplou com uma palestra. Nesta palestra, alguns
alunos se reconheceram, disseram ser situações
vivenciadas, outros se depararam com verdades que
não aceitavam ou não reconheciam a existência,
enfim, seus próprios preconceitos.
Esse primeiro momento mostrou que tratar, questões
relacionadas a cultura negra, será um grande desafio.
Embora esse tema faça parte do projeto, ele está
sendo desenvolvido na forma de atividade
sequenciada, que teria como previsão de término, a
segunda mostra cultural da EJA na escola, no
segundo semestre de 2019.
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Foto 1: Chácara Silvestre e a exposição de objetos de
Matriz Cultural Brasileira

Como parte do processo, uma de nossas saídas à
campo, foi para a realização de um estudo do meio
na Chácara Silvestre em São Bernardo do Campo.
Neste espaço estão expostos objetos pertencentes a
cultura indígena e africana. Duas das principais
matrizes fundantes da cultura brasileira. A visita ao
espaço foi monitorada. Nela os alunos tiveram a
oportunidade de conhecer alguns pontos mais
significativos sobre a cultura africana e indígena e
como essas contribuíram e estão presentes na
sociedade brasileira de diferentes maneiras. Também
conheceram um pouco mais sobre a história de seu
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município e daquele espaço.

Foto 2: Chácara Silvestre e a exposição de objetos de
Matriz Cultural Brasileira

No processo de atividades internas e externas trocas
de experiências entre e os alunos e professores, onde
o professor se fez presente como mediador,
organizador de espaços para trocas entre os alunos,
caminhamos para o final do primeiro semestre, com a
realização da mostra cultural do período.
Assim como para os alunos do ensino fundamental, a
mostra cultural é um momento que os alunos da EJA
aguardam com ansiedade, pois é o momento onde
recebem suas famílias no espaço da escola e podem
mostrar o que aprenderam, para além do que está em
seus cadernos:
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Foto 3: Mostra cultural e sarau literário da EJA, no
primeiro semestre de 2019

O semestre foi encerrado com os festejos juninos,
onde além das comidas típicas, contamos com uma
apresentação de dois alunos, tocando não apenas
músicas típicas da época, mas também trazendo a
presença da cultura nordestina, fortemente
caracterizada e representada nesse período do ano
no país:
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Foto 4: Festa junina e encerramento do semestre na
EJA

Todo projeto desenvolvido com datas comemorativas
na EJA desta unidade escolar, vai ganhando corpo a
medida em que os alunos vão trazendo suas
contribuições, quer seja ao pensar as formas de
apresentações dos trabalhos, bem como na inserção
de assuntos novos ao escopo da proposta.
Conclusão
Em consideração aos aspectos históricos e sociais
abordados e a importância de trabalhá-los, de modo
a contribuir com a formação integral de nossos
alunos, acreditamos que o projeto está cumprindo seu
papel junto aos alunos da EJA.
Para além disso, nos revela as fragilidades nas
práticas pedagógicas da EJA e as dificuldades de se
pensar em práticas que ultrapassem a abordagem
tradicional dos temas relacionados às datas
comemorativas. Revelou também a necessidade de
se investir na formação dos professores, de modo que
possam olhar para além do que está posto, e garantir
aos alunos o direito a aprendizagem de qualidade e
para liberdade. Neste percurso, a importância de se
realizar um trabalho coletivo, principalmente em
relação ao corpo docente, se explicitou durante o
percurso. Revelou que nenhum dos temas abordados
no projeto se esgotam em si mesmos, pois
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demandam discussões para além das datas
comemorativas, envolvendo múltiplas abordagens.
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CINEMA COMO ARTE DE CRIAÇÃO NO
PROCESSO DE ENSINO
Jonas Tadeu Amaral Pinto

Resumo
Neste artigo iremos colocar em discussão algumas
provocações em torno da tempestiva relação entre
cinema e escola e suas potências; O que nos leva a
questionar qual escola queremos e estamos
construindo em nossas práticas cotidianas, qual
desejo de mundo está no cerne de nossas ações e
como isso reverbera em práticas e propostas de
ensino que de algum modo trazem o cinema para
dentro do ambiente escolar; Para contribuir com a
discussão trazemos o pensador francês Alain Bergala
que tem estimulado muitos debates sobre cinema na
sala de aula a partir da perspectiva da produção
cinematográfica com alunos e a professora Adriana
Fresquet e o professor Cezar Miglorin importantes
pensadores sobre assunto radicados no Brasil.
Potências do cinema na escola:
O cinema é transformação contínua do que há. Pelo menos nos
bons filmes, o mundo não está separado de um desejo de
mundo.
MIGLIORIN, Cezar
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Escolhemos iniciar com esse pensamento do
professor Cezar Migliorin, porque a educação e o
cinema guardam muitas semelhanças, pois não há
como pensar na educação, se não como um desejo
de mundo.
Ao tomarmos como referência a sociedade de classes
na qual vivemos, tomamos por consequência a
referência que vivemos sob conflitos. Desse modo,
diferente do que querem os seguidores da ―escola
sem partido”, o papel da escola não pode ser o de
silenciar conflitos, ou seja, calar-se sobre o racismo,
as causas LGBTs, a violência contra a mulher, a
desigualdade social. A escola deve discutir todas
essas questões, pois assim estará cumprido o seu
papel social de fomentar experiências, vivências e
alternativas para construirmos relações humanas
propícias para um mundo multicultural e multiétnico.
A escola não tem como papel resolver os problemas
do mundo, mas tem grandes contribuições a dar para
vivermos em um mundo mais justo.
O educador, provocado todos os dias pelas diversas
demandas dos estudantes, pode apenas se contentar
em explicar as relações sociais? Explicar os
aparelhos de produção e reprodução da cultura
hegemônica? Será que esse é o melhor caminho?
Além de explicar, é necessário fazer que os alunos
experimentem novas relações. Logo, o educador e a
escola têm um papel fundamental, ao provocar os
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alunos a interagirem de formas novas, fora da caixa
da competição autodestrutiva.
O cinema se coloca nesse diálogo como um
instrumento de mediação e interação, por apresentar
infinitas possibilidades do estudante e do docente se
relacionarem com desejos de mundo que estão
espalhados pela sociedade, além de ser um espaço
de interação ao permitir que os estudantes criem
formas de se expressar sobre o mundo.
Eis o primeiro risco do cinema na escola. Com o Cinema na
escola, não se ensina mais isso ou aquilo, e sim o abandono; a
potência de não ser mais isso ou aquilo. A experiência com o
cinema instala-se na insegurança, estranhamento e
instabilidade da criação. (MIGLIORIN, 2010 p.106)

O autor utiliza o termo ―risco, pois o cinema coloca
ou pode colocar em risco o que está estabelecido, é
um convite ao abandono de práticas de ensino
verticalizadas, onde o lugar de fala está sempre com
o docente no seu anseio por fazer aprender algo que
ele já sabe e que julga que os estudantes não sabem.
Segundo Rancière (2002)
―Explicar alguma coisa a alguém é, antes de mais
nada, demonstrar-lhe que não pode compreendê-la
por si só.(p.20) A escola estrutura-se em torno desse
mito da pedagogia, por isso para Rancière ela se
torna ―embrutecedora‖, no entanto, ao ser
―invadida‖ pelo cinema, estaria sob o ―risco‖ da
democracia, assim como defendeu Migliorin.
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O movimento proposto por Migliorin, a partir de
Rancière, diz que frente ao cinema todos estão
emancipados, no sentido político-estético, frente ao
filme todos têm algo a dizer. Isso desestabiliza os mitos
acerca dos ―bons‖ e ―maus‖ alunos, a imagem
convida para o diálogo, não para a transmissão ou
ilustração de conteúdos. A potência está em provocar
novas formas de relação professor/aluno, aluno/escola,
aluno/cinema.

Ainda sobre o pensamento de Rancière, Fresquet
(2013) afirma: ―explicar é negar a capacidade dos
sujeitos poderem entrar em contato direto com aquilo
a ser aprendido. (p. 22) Portanto o explicar aqui teria
sentido de uma ―transposição didática‖, e, portanto,
reforçaria a tese da prática de ensino como um
procedimento inventado para separar o que o mestre
sabe, do aluno que precisa saber.
Em contraposição, Rancière (2002) propõe a prática
do mestre ignorante, tomando como referência a
história do educador francês Joseph Jacotot que
expulso da França teve que lecionar em um país
estrangeiro, sem ter domínio do idioma de seus
alunos, logo impedido de realizar exposições e
explicações, o que o levou a desenvolver um método
de ensino que Rancière resgata de forma muito
interessante.
Para Rancière um mestre que ensina o que ignora
pratica o seguinte método: na medida em que o
aprendiz vai mergulhando no conteúdo que deseja
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aprender — e ele o faz por meio de uma coisa, que
pode ser um livro, mas poderia ser um filme, por
exemplo — ele vai sendo inquirido pelo mestre. O que
você vê? O que pensa disso? O que poderia fazer
com isso? Essas são as três perguntas básicas.
Dessa forma, o mestre vai demonstrando curiosidade
pelo conhecimento que o aprendiz vai construindo,
permitindo a este expressar o que está aprendendo e,
assim, consolidar e sistematizar o que absorve do
mundo.
A chave do movimento proposto está na inversão, ao
invés de tentar fazer o aluno interessar-se pelo
conteúdo, ou aproveitar a curiosidade dos
estudantes, a proposta é que quem demonstre
curiosidade seja o próprio mestre com relação ao que
estudante já sabe e está descobrindo. Valorizando a
experiência do estudante em seus avanços e
apoiando em suas dúvidas e dificuldades.
Para uma escola verdadeiramente democrática e
emancipatória
será necessário
aprender a
(des)aprender. Aprender que todos têm algo a falar,
leva-nos a desaprender que somente alguns são
capacitados para falar, aprender que a imagem é
mobilizadora por si e não somente pelo seu conteúdo
narrativo, leva-nos a desaprender que o conteúdo é
mais importante que o filme, aprender a partilhar o
lugar de fala é desaprender a prática expositiva não
dialógica.
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Esse novo tipo de professor teria como primeira obrigação(...)
que seria ignorar a distância dos conhecimentos entre ele e seus
ensinantes/aprendentes. Não por que ele mesmo não tenha
domínio de determinados saberes, mas como modelo
inviabilizador da autonomia no processo de aprendizagem e
criação dos seus estudantes. (FRESQUET, 2013 p.22)

Para Fresquet (2013), esse processo gesta a
necessidade de que os professores se coloquem de
uma forma diferente do que costuma se fazer nos
universos escolares. Afinal, ―Saber ensinar não é
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades
para a sua própria produção, ou sua construção‖
(FREIRE, 1996, p. 21). Como Freire afirma, os
professores não são transmissores de conhecimento
e disciplinadores de atitudes e procedimentos, mas
indutores da criatividade dos alunos.
Nesse sentido, Migliorin (2016) irá apresentar uma
ideia de pedagogia do cinema, a partir do conceito de
montagem cinematográfica, para defender a
necessidade de uma pedagogia em sentido
horizontal, através do diálogo e da articulação de
saberes e atores. Retomando Rancière, o autor vai
afirmar que ―é possível ensinar o que não se sabe e
positivar um princípio necessário de ignorância, para
que a pedagogia se faça no presente do esforço do
saber e do pensar operado por múltiplos sujeitos, o
mestre e o estudante. (p.26)
O cinema pode ajudar a criar uma atmosfera que
estimule os estudantes a criarem e inventarem, por
isso parte do desconhecido, da ignorância como lugar
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de partida, para acompanhar junto dos estudantes o
processo. Fugindo de um problema muito comum nas
escolas: os ―projetos do professor da disciplina‖,
onde o protagonismo na ação é pouco ou nenhum por
parte dos alunos, que participam como ―ajudantes,
não como autores.
Retomando o processo de ensino e aprendizagem
como percurso, temos de retomar a frase bastante
conhecida de Freire (1996) - Quem ensina aprende
ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.
(p.23) para destacar que nesse percurso professor e
aluno são sujeitos de uma prática de ensino dialético.
E a potência do cinema na escola, está justamente
em poder retomar o protagonismo partilhado do
processo de ensino. O filme, ou a feitura de um filme,
pode ser o instrumento de mediação entre mestre e
estudante como propunha Rancière, espaço para
investigação
e
descoberta.
Dessa
forma,
proporcionemos então meios para que o aluno
produza conhecimento e se expresse através dos
filmes. Nesse ponto, o trabalho de Bergala torna-se
referência pelas novidades que proporciona na
relação cinema e educação.
Bergala desconstrói o que entendemos por cinema e por
educação. Em primeiro lugar, porque inaugura um interesse de
aproximação que nasce do cineasta, o que aparece quase
inédito. Além disso, propõe uma forma de aprender arte
―fazendo arte‖, algo nada convencional no contexto escolar.
(FRESQUET, 2008, p.7)
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Bergala despertou o interesse de muitos
pesquisadores no Brasil, por ter apostado em uma
proposta, na qual o fazer arte fosse o eixo central, de
forma a valorizar a experimentação, a produção e a
criação cinematográfica em ambiente escolar.
O projeto de Bergala colocava os estudantes em
contato com a prática cinematográfica, não somente
pela análise dos filmes, mas também pela produção
dos mesmos. ―No lugar de uma imagem pronta
apresentada ao estudante, a imagem é vista como
algo manipulável transformável. Não por que o
estudante interfira diretamente na imagem, mas por
que deve entrar nas decisões criativas que a forjaram
e nos possíveis daquela imagem.‖(MIGLIORIN, 2016,
p. 20) Segundo Bergala, estaríamos a fazer uma
análise da criação, essa análise seria então parte de
uma pedagogia da criação, onde a análise é parte do
processo criativo, ou seja, investiga-se como foi feito
pensando em como fazer.
Esse processo não elimina uma análise do filme
enquanto fonte histórica ou produto cultural, por outro
lado pode somar-se a esses procedimentos para uma
perspectiva de produção do conhecimento a partir
das imagens.
Bergala sugere retomar o princípio do cinema, ou
seja, os gestos cinematográficos, no caso, adotar a
prática dos irmãos Lumière, ou seja, iniciar pela
filmagem.
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Para fazer filmes na escola, Bergala sugere iniciar pelo ―minuto
Lumière‖, que consiste na experiência de fazer o aluno passar
pela vivência de filmar como se filmou pela vez primeira, como
os irmãos Louis e Auguste, lá no fim do século XIX.[...] Ao fazer
um exercício de um minuto, se supõe fazer a experiência de
vivenciar o que ele chama ―gestos cinematográficos‖: a
escolha (de espaço, enquadramento, momento, etc.), a
disposição (dos elementos a serem filmados) e o ataque (a
própria filmagem). Deste modo, fica evidenciado o interesse
último de Bergala na aproximação do cinema como arte: ―que
o espectador experimente a emoção não já com a história em si,
mas com a criação mesma‖ (FRESQUET, 2008, p.7).

A pedagogia cinematográfica passa pela experiência
do estudante e pela valorização do gesto criador. Sua
potência está na criação dos estudantes: na produção
da sua própria obra, de sua própria história. É, ao
mesmo tempo, uma experiência criadora, assim como
instiga novos olhares sobre as produções conhecidas
pelo aluno. O cinema é entendido como experiência
social.
A experiência do fazer Cinema é uma experiência
ética que mobiliza uma série de saberes e agentes
sociais dentro e fora da escola.
Na experiência de fazer cinema, integram-se vários elementos
(roteiro, iluminação, atores, montagem, etc.) e, em
consequência, várias pessoas (cada uma com suas
responsabilidades e habilidades). Com isso, cada aluno pode
encontrar seu lugar, mostrar suas capacidades e descobrir
virtudes e talentos que provavelmente não teria descoberto
fazendo as atividades habituais da escola. Muitos deles
encontram no cinema, pela primeira vez, uma linguagem e um
modo de expressão dos quais não se sentem excluídos.
(FRESQUET, 2008 p. 12)
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Muitas vezes, é na experiência com o cinema e com
a produção audiovisual escolar que grupos de
estudantes com dificuldade de relacionamento ou de
aprendizagem, ou ainda com baixa autoestima
podem se expressar e atuar de forma mais profícua.
Tal fato constitui um dos motivos de a produção
audiovisual já ser extremamente bem-vinda nas
escolas, por tocar em pessoas muitas vezes deixadas
à margem no processo educacional, alunos e alunas
que são lembrados apenas nos conselhos escolares
devido a uma possível retenção ou quando estão
envolvidos em atos de indisciplina.
Pedagogicamente, a potência do cinema está em
envolver atores distintos no processo de ensino e
aprendizagem, tais como estudantes, professores,
funcionários e membros da comunidade escolar, além
de proporcionar um diálogo com conteúdos de
diversas áreas, por exemplo, artes, física, história,
geografia, ciências, etc.
Vale ressaltar que, por meio do cinema, podemos
potencializar as relações de pertencimento e
significação entre unidade escolar e estudante.
Fresquet (2008) define então a especificidade e
algumas potências do cinema na sala de aula:
Alguns princípios ou potências pedagógicas podem ser inferidos
da experiência de fazer cinema em sala de aula, justamente pela
sua especificidade.
O cinema (o cinema que fazemos) se faz com a realidade, com
as coisas e pessoas que nos rodeiam; e requer, em
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consequência, una mirada atenta sobre o mundo e as pessoas
com as quais o partilhamos.
O cinema ao se fazer em equipe constitui, simultaneamente,
uma experiência criativa individual e necessariamente
compartilhada, requer uma verdadeira colaboração e faz
necessária a confiança nos colegas.
O cinema não requer habilidades manuais ou físicas prévias,
assim como também não demanda os conhecimentos próprios
das disciplinas tradicionais. No momento da criação
cinematográfica, de alguma maneira, todos, alunos e docentes,
partem do zero, de valores e requisitos novos. (FRESQUET,
2008, p. 11)

Portanto, os saberes mobilizados pelo cinema,
segundo Fresquet, partem de uma experiência, ética
e estética do mundo, da experimentação das relações
sociais que envolvem uma produção cinematográfica.
Logo, esse processo resgata na escola uma
característica muita negligenciada, o aspecto criativo,
a criança que vem na escola aprender a reproduzir
um conhecimento, dito universal, passa a estar
mobilizando uma série de conhecimentos para criar
uma expressão sobre o mundo.
preciso que levemos em consideração que trabalhar
com o cinema, enquanto um fazer, é trabalhar com o
cinema enquanto arte, portanto, as aprendizagens
envolvidas no processo não serão apenas de nível
conceitual. No caso do ensino de história, é um fazer
ético, estético e temporal de estar no mundo.
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MOVIMENTOS DO REALISMO NO BRASIL
Juliana Costa Vieira Claudino

REALISMO x NATURALISMO

Contemporâneo ao Realismo, em 1881 surge no
Brasil o Naturalismo, escola literária ramificada do
Realismo, que tem como objeto a observação do
homem e sua interação biológica com a sociedade.
Uma vez que o Realismo explicita os problemas
sociais e assuntos preponderantes da época, o
Naturalismo possui uma postura cientificista, sendo a
demonstração de experiências científicas com as
personagens criadas (COUTINHO, 2004). O marco
inicial do Naturalismo no Brasil se dá em 1881, com a
publicação da obra O Mulato de Aluísio Azevedo.
As revoluções científicas, industriais e sociais traziam
à tona a observação do homem como ser patológico:
eram explorados aspectos biológicos, sexuais,
psicológicos e instintivos, de modo que tais
características eram trazidas para literatura em forma
de prosa, contextualizados com aspectos sociais
predominantes à época.
... a palavra Naturalismo é formada de Natural+ ismo, e significa,
em filosofia, a doutrina para a qual na realidade nada tem um
significado supernatural, e, portanto as leis científicas, e não as
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concepções teológicas da natureza, é que possuem explicações
válidas; em literatura, é a teoria de que a arte deve conformarse com a natureza, utilizando-se dos métodos científicos de
observação e experimentação no tratamento dos fatos e das
personagens.” (COUTINHO, 2004)

Em suma, as personagens são doentias e
patológicas, com deformidades de caráter e anormais
perante a sociedade da época. A escrita torna-se
analítica, de maneira que o sentimentalismo dá
espaço para análise e descrições biológicas,
considerando as descobertas científicas da época.
Temas como necessidades fisiológicas são
enaltecidas, substituindo sensações afetivas e
fraternais, até então centralizadas na literatura
romântica antecessora.
Apesar de ideologias filosóficas influenciarem o
Realismo e o Naturalismo, percebe-se que há clara
distinção entre os escritores dos respectivos
períodos: os naturalistas baseiam em conceitos
acentuadamente científicos, fazendo uma descrição
narrativa baseada em instintos e impulsos das
personagens, cujo comportamento era direcionado
conforme o meio em que vivem diretamente
influenciados pelo Determinismo3. A comparação
entre homem e animal, em sentido instintivo e
comportamental, surge de forma preponderante no
Naturalismo: as personagens, no geral, têm menor
grau de instrução e poder aquisitivo, ocupando, nesta
literatura, posições sub-humanas e comparadas a
animais. Os escritores naturalistas não consideram
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suas personagens como indivíduos singulares, mas
sim completamente influenciados pelo seu contexto
social e interacionista; o espaço e o meio são
preponderantes e centrais, norteando então o
comportamento dos sujeitos da narrativa naturalista,
conforme se observa na obra O Cortiço, de Aluísio
Azevedo:
Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa
de plantas rasteiras... o prazer animal de existir,... E naquela
terra,... naquela umidade quente e lodosa, começou a minhoca
a esfervilhar, a crescer,... uma coisa viva, uma geração que
parecia espontânea,... multiplicar-se como larvas no esterco.(O
Cortiço, p.222, 1998)

Falqueiro (2014) traz as seguintes definições que
distinguem a narrativa naturalista da realista: O
Realismo se constrói com base na análise e descrição
psicológica das personagens, com uma linguagem
crítica à sociedade da época cuja interferência é
direta ao comportamento destas personagens. O
Naturalismo, por sua vez, traz a descrição do
indivíduo a partir de sua interação e instintos
direcionados pelo meio e o coletivo onde se
enquadra, salientando seus instintos biológicos e
comportamento patológico condicionados ao grupo
em que vive.
PARNASIANISMO E SIMBOLISMO: A TENTATIVA
DE RETOMADA DO TRADICIONAL
A literatura realista, abrangendo também nesta
afirmação a naturalista, torna-se algo muito mais
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descritivo do que artístico: as análises, experimentos
e cientificismo predominantes nas obras literárias
ausentaram, aos olhos dos escritores do
Parnasianismo e Simbolismo, a “beleza” dos escritos.
Por isso, surgem estas duas escolas literárias que
buscam retomar as características estéticas do
movimento antecessor, o Romantismo, conforme
afirma Cândido (2004):
A busca da perfeição pela correção gramatical, à volta aos
clássicos e o rebuscamento marcam uma atitude de tipo
aristocrático e constituem um traço saliente da fase que vai dos
anos de 1880 até a altura de 1920, correspondendo a um desejo
generalizado de elegância ligado à modernização urbana do
país, sobretudo sua capital, Rio de Janeiro. Do ponto de vista da
literatura, foi uma barreira que petrificou a expressão, criando
um hiato largo entre a língua falada e a língua escrita, além de
favorecer o artificialismo que satisfaz as elites, porque marca
distância em relação ao povo; e pode satisfazer a este,
parecendo admiti-lo em terreno reservado. Essa cultura
acadêmica, geralmente sancionada pelos Poderes, teve a
utilidade de estimular, por reação, o surto transformador do
Modernismo, a partir de 1922.

Wolski (2017) levanta o paradigma de que o
Parnasianismo seria, em partes, o Realismo em
forma de versos. Enquanto no Realismo
predominava- se a prosa e as narrativas em 3ª
pessoa, o Parnasianismo retoma a estrutura de
poesia, onde a beleza estética, padrões formais
gramaticais e ortográficos, imaginação poética,
fantasia, idealização, a abordagem do mítico e
singular e idealização voltam a serem características
presentes na literatura escrita.

Desta maneira, os
305

Juliana Costa Vieira Claudino

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

parnasianos tinham como ideal a arte pela arte, pois
consideravam a poesia a transmissora de sentimentos e
prazeres encontrados através das palavras. As críticas
sociais e o comportamento biológico e patológico humano
são deixados de lado, devolvendo à literatura elementos
poéticos como ritmo, tema, eu lírico, sentimentalismo,
estética descritiva do belo, estética formal e sensações
obtidas através das palavras.
Cremos na autonomia da arte; a arte para nós não é um meio,
mas um fim; – todo artista que se proponha a algo que não seja
belo não é artista a nossos olhos; jamais pudemos compreender
a separação da ideia e da forma, como tampouco
compreendemos o corpo sem a alma, ou a alma sem o corpo,
pelo menos em nossa esfera de manifestação; – uma bela forma
é uma bela ideia, pois que seria de uma forma se não exprimisse
nada? (GAUTIER apud MARTINO, 1967)

Também acrescenta Eco (2007, p. 350):
O artista vê ameaçado os seus ideais, percebe as ideias
democráticas como inimigas, resolve ser diferente,
marginalizado, aristocrático ou maldito e retira-se para a torre de
marfim da arte pela arte, onde ganha forma uma religião estética
segundo a qual a Beleza é o único valor a ser realizado.

Antônio Cândido destaca a superficialidade, exagero
exacerbado do esteticismo formal e a não valorização
nacional dos parnasianos: “pesada literatice,
epidérmica e pretenciosa” e complementa “satisfeita,
sem angústia formal, sem rebelião nem abismos. Sua
única mágoa é não parecer de todo europeia; seu
esforço mais tenaz é conseguir pela cópia o equilíbrio
e a harmonia, ou seja, o academicismo” (CANDIDO;
CASTELLO, 2005, p. 293). Tal afirmação demonstra
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que o Parnasianismo não foi considerado um
movimento positivo, sobretudo posteriormente no
Modernismo, visto que levava em consideração
somente aspectos do mundo exterior, apesar de seus
autores explicitarem as intenções, somente artísticas,
em suas produções poéticas.
O Simbolismo, por sua vez, busca romper com a
mentalidade composta pelo Realismo-NaturalismoParnasianismo. “O símbolo, na arte, como na própria
filosofia, na religião etc., é o meio de transmitir o
intransmissível” (SANTOS, 2007, p. 85). Ainda dentro
do período Realista e também com a retomada das
características
românticas,
porém
sem
o
derramamento sentimental exagerado, o Simbolismo
inicia novas metodologias estéticas de escrita,
fugindo dos padrões tradicionais de poesia e prosa
predominantes no Realismo e Parnasianismo, nas
quais estas foram precursoras da arte moderna. A
ideia trazida na literatura era da expressão do
sentimentalismo e do mundo interior, focados
principalmente na descrição do estado da alma.
A mudança dos padrões estéticos de escrita, sem
preocupação com o formal, a linguagem confusa e
dúbia, musicalidade dos versos e afastamento da
realidade para a fantasia caracterizam a literatura
simbolista. A linguagem é confusa, de difícil
compreensão e complexa: “Não entenderam? Nem
eu. Mas faz bem ao ouvido, não acham? Contanto
que não se leia outro do mesmo gênero em seguida”
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(COSIMO, 1893: 303). Há uma evidenciação do
irracionalismo
existencial,
subjetividade,
espiritualidade e relação transcendente do homem
consigo próprio e com o mundo:
O sentimento musical predomina de tal maneira que,
instintivamente, os seus versos vão encontrando todos os
recursos necessários para adquirir a intensidade precisa de
ritmo (...) Que, porém, o leitor não analise cousa alguma. Leia
em voz alta, como merecem ser lidos todos estes versos.
Enquanto se for embalando na cadência, no ritmo, ao desdobrar
harmonioso dos versos, passarlhe-ão pelo espírito evocações
fugaces, [sic] de mil cousas formosíssimas (SANTOS, 1898: 2)

O símbolo vai além do que um signo/sinal, pois
depende da interpretação de cada leitor:
[O símbolo] comporta as duas ideias de separação e de reunião;
evoca uma comunidade que foi dividida e que se pode
reagrupar. Todo símbolo comporta uma parcela de signo partido;
o sentido revela-se naquilo que é simultaneamente rompimento
e união de suas partes separadas. CHEVALIER e
GHEERBRANT, 2001)

Daí se parte o principio da dificuldade da
compreensão de sua escrita, conforme observa-se:
Pobre de concepção e de pensamento, busca disfarçar essa
enorme falta com períodos bombásticos, com palavras
cabalísticas, maravilhosas para o povo, como tudo o que ele não
compreende, e com a famosa invenção nefelibata de letras
maiúsculas, que dão às palavras mais comuns um ar de mistério,
uma altivez majestosa de ídolos. (AZEREDO, 1893)

No Brasil, o Simbolismo não obteve grande
representatividade devido à hostilidade e oposição
com que foi recebido.
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Sobre o simbolismo brasileiro não existe livro ou estudo de
extensão considerável. Esse fato é sintoma, entre outros, da
derrota que sofreu no Brasil o movimento simbolista, que foi de
tanta importância em outra parte [...]. O parnasianismo,
sobrevivendo-se a si mesmo, continuou; e quando foi, por sua
vez, derrotado, coube a vitória ao modernismo que não tinha
nada nem quis nada com o simbolismo. (CARPEAUX, 1953, p.
181).
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O DISTRITO DE GUAIANAZES E OS
PROBLEMAS DAS ENCHENTES: ANÁLISE
PARA AS AULAS DE GEOGRAFIA
Liliane Pimentel da Silva

RESUMO

As enchentes têm sido grande problema na cidade de
São Paulo, pois as suas características geográficas e
a forma de ocupação contribuíram e ainda contribuem
para que as mesmas ocorram com certa frequência,
principalmente nas épocas de chuvas intensas. O
Distrito de Guaianases, localizado no extremo leste
da cidade sofre com este problema e foi estabelecido
como recorte empírico para uma proposição de
análise espacial para as aulas de Geografia nas
escolas locais. Neste sentido, este trabalho teve
como objetivo constituir um tema significativo para os
moradores da área, pois abrange um conhecimento
prévio, assim como o conhecimento cotidiano através
da relação do aluno com o lugar de vivência. Além
disso, o espaço vivido pelos alunos é fundamental
para a compreensão dos conceitos e temas desta
disciplina.
Palavras-chave: clima urbano, enchentes, São Paulo,
Guaianases
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Introdução
O clima exerce grande influência nas atividades
humanas, afinal são significativos os prejuízos
materiais e humanos quando ocorre uma catástrofe
climática. Além disso, muitas atividades econômicas
ainda dependem do clima, como ocorre no campo,
por exemplo. Mesmo com o desenvolvimento de
novas técnicas, as chuvas intensas prejudicam
plantações, diminuindo a qualidade e quantidade de
produtos vendidos nos mercados e feiras livres, e,
consequentemente, elevando os preços. Da mesma
forma, a estiagem prejudica o desenvolvimento das
atividades
agropecuárias,
tendo
queda
de
produtividade e morte de muito gado.
Segundo Lombardo (1985) é na cidade que se
vivencia os maiores problemas climáticos, devido às
atividades humanas e às transformações feitas na
paisagem, que geram o clima urbano, específico e
característico do espaço urbano, que em decorrência
da ação ecológica natural, associada aos fenômenos
urbanos, constitui o conjunto complexo de interrelações
que
o
produzem,
alterando
significativamente o ambiente local. Isto decorre do
aumento constante do número da população urbana,
tendência de muitos países, inclusive do Brasil.
Por sua vez, Monteiro (1991, p. 8) nos alerta que,
“considerada como ‘anomalia’ atmosférica por uns,
como ‘tecido canceroso’ no organismo social por
outros, a ‘cidade’, malgrado toda essa constatação,
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continua sendo o ‘habitat’ do homem por excelência”.
De acordo com Minaki (2007, p. 310), “com o
constante aumento das áreas urbanizadas, não é
difícil notar a falta de espaços nas cidades para
atender funções essenciais, primeiro, para a vida dos
habitantes e, em segundo lugar, para manter a própria
qualidade de vida nas cidades”.
Desta forma, é notável que as cidades apresentem
diferentes características em seus espaços urbanos,
tendo áreas com melhor planejamento em detrimento
de outras com total ou parcial ausência do mesmo,
como é o caso da cidade de São Paulo, a maior do
Brasil. São Paulo, por exemplo, apresenta verões
com chuvas intensas, prejudicando toda Região
Metropolitana, isto porque, “a dinâmica da
urbanização pela expansão de áreas periféricas
produziu um ambiente urbano segregado e altamente
degradado, com efeitos muito graves sobre a
qualidade de vida de sua população” (JACOBI, 2006,
p. 9).
Tendo estas ideias como referência, o presente
trabalho é resultado de uma pesquisa sobre o clima
urbano e as enchentes, focando o processo de
urbanização da cidade de São Paulo e o problema
das chuvas intensas. O distrito de Guaianases foi
estabelecido como recorte empírico para uma
proposição de análise espacial para as aulas de
Geografia nas escolas locais. Como veremos adiante,

318
Liliane Pimentel da Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

o espaço vivido pelos alunos é fundamental para a
compreensão dos conceitos e temas desta disciplina.
Clima urbano e os eventos extremos nas cidades
O clima é essencial para compreender o ambiente e
sua organização, sendo o homem seu grande
modificador, numa escala local, já que por meio de
suas atividades, altera significativamente o ambiente
natural, sobretudo na área urbana. Desde a
Revolução Industrial esta modificação tem se tornado
mais intensa, aumentando a necessidade de avançar
nos estudos do clima das cidades.
O inglês Luke Howard e o francês Emilien Renoun
foram os pioneiros neste tipo de estudo, ainda no
início do século XIX. Eles estudaram as cidades de
Londres e Paris, respectivamente, comparando com
seus arredores, e obtiveram resultados em que as
temperaturas nas cidades se apresentavam maiores
(GOMES et.al., 1993 apud BRANDÃO, 2003).
Desde então, vários estudos tem sido realizados
sobre o clima urbano, tanto no Brasil como em outros
países, demonstrando a importância do tema para o
planejamento urbano. Os problemas climáticos nas
cidades se apresentam de várias formas, interagindo
com o homem que as habitam.
De acordo com Monteiro, em sua tese de doutorado
(1975), existem três canais de percepção humana,
que se associam intimamente aos principais níveis de
resolução do sistema: o subsistema termodinâmico,
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que se pode verificar através de fatores como o
conforto térmico e se expressa por meio da
temperatura do ar, da umidade e ventilação; o
subsistema físico-químico, que se caracteriza pela
qualidade do ar, associa-se assim à poluição; e, o
subsistema hidromecânico, que são os impactos de
meteoros, que podem ser de origem hídrica (chuvas,
neve, nevoeiros), mecânicas (tornados) e elétricas
(tempestades).
Essa interação entre o homem e o clima se intensifica
com os eventos extremos que ocorrem nas cidades,
que mesmo em meio às adaptações às condições do
ambiente, nem sempre há um planejamento
adequado, trazendo consequências, muitas vezes,
desastrosas.
De acordo com Conti (2004, p.157),
(...) é inquestionável que cada vez mais, áreas construídas
e transformadas pela urbanização, ocupam os espaços e
desencadeiam profundas mudanças ambientais como
desmatamento,
desmonte
de
morros,
aterros,
impermeabilização do solo, distúrbios no escoamento das
águas e nas características do clima.

Isto porque, segundo Monteiro (1975, p. 42) “o
ambiente criado reflete a complexidade da edificação
e dos diferentes aspectos complementares de
alteração na ecologia local. E a presença do urbano
faz-se em graus de derivação que, em muitos níveis
são acentuadamente negativos”.
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As mudanças criadas nas cidades por meio da
urbanização alteram o clima local, dando a este
recurso natural características próprias e peculiares
nas cidades. São vários os problemas apresentados,
principalmente quando se trata das chuvas intensas,
sendo que a elas estão associados outros fatores,
pois se coloca em risco muitas vidas e as habitações.
Neste sentido, Monteiro (1975) coloca que o canal de
percepção
humana
de
impacto
meteórico
(subsistema hidromecânico) implica em episódios ou
eventos restritos no tempo que estão presos ao modo
de transmissão de energia, ou seja, ao ritmo de
sucessão dos estados atmosféricos.
De acordo com CONTI (1998, p. 34), “as chuvas
tornam-se particularmente catastróficas quando se
precipitam em grande quantidade e num lapso de
tempo muito curto”, pois em cada parte do globo
terrestre há uma quantidade média de precipitação,
com variações conforme a zona climática e as
condições de circulação secundária, as quais
possibilitam
a
ocorrência
de
tempestades,
principalmente em cidades localizadas nos trópicos.
Desta forma, apesar das chuvas serem naturais, a
situação se agrava pela própria dinâmica do processo
de urbanização, que aumenta conforme as áreas das
cidades são ocupadas, muitas vezes em locais
indevidos, e prejudica uma parcela significativa da
população, quando não quase a sua totalidade.
Conforme Paschoal (1981, p. 2),
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A inundação do espaço urbano não se restringe apenas
aos rios que correm a céu aberto, aparecendo também nos
vales daqueles que foram canalizados e aproveitados para
a construção de avenidas. Devido à impermeabilização
crescente e progressiva do solo urbano, as águas das
chuvas intensas começaram a se acumular cada vez mais
nos pequenos vales e pequenas baixadas do sítio da
cidade, não sendo a rede de captação de águas pluviais
suficiente para atender ao seu rápido escoamento.

Sendo assim, a questão das chuvas intensas nas
cidades necessita ser vista como parte do
planejamento urbano. Além da modificação do clima
local que as cidades sofrem, é preciso levar em conta
a questão da drenagem pluvial, das construções em
áreas de várzeas, etc., ou seja, o estudo do clima
urbano só tem a contribuir para o planejamento das
cidades, pois leva em consideração às características
locais.
O processo de ocupação da cidade de São Paulo
A cidade de São Paulo é conhecida por sua dimensão
econômica, política, social, cultural e financeira. É a
cidade mais importante do Brasil e seu crescimento
ocorreu de forma desordenada e prejudicial para a
qualidade de vida e ambiental.
Atualmente possui uma população de 11 253 503
habitantes (IBGE- 2010), numa extensão territorial de
1 509 km2, ou seja, a sua densidade demográfica é 7
458 hab./km2 (IBGE – 2010).
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Sua expansão ocorreu no sistema de colinas, que
caracteriza a paisagem metropolitana em todas as
épocas da sua história. Segundo Ab’Saber (2007, p.
15), “a elas se devem, por outro lado, soluções
urbanísticas especiais, tais como nossas tradicionais
ladeiras e escadarias, os grandes viadutos, galerias e
túneis”.
De acordo com este mesmo autor, as colinas da bacia
de São Paulo, devido às suas formas de relevo e sua
extensão, possibilitaram o crescimento de uma
grande cidade, em pleno centro de uma vasta região
serrana, relativamente acidentada.
São Paulo deixou de ser uma vila afastada dos
principais centros econômicos no final do século XIX,
sobretudo em razão de sua posição geográfica,
localizada próxima do porto de Santos e do interior da
Província, onde se expandia o cultivo do café. Isto
atraiu trabalhadores e imigrantes, elevando o
crescimento demográfico nas primeiras décadas do
século XX. O processo de industrialização brasileiro,
impulsionado principalmente por São Paulo, também
contribuiu para o aumento populacional. A partir da
década de 1950, São Paulo deixou de atrair os
imigrantes estrangeiros e passou a receber
contingentes populacionais de outros Estados
brasileiros (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO).
No entanto, o município teve um baixo crescimento
populacional nas décadas 1980 e 1990, 1% e 0,4%
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respectivamente. Segundo JACOBI (2006, p. 34), “a
diminuição da população da cidade de São Paulo
resulta da combinação de uma série de aspectos, a
saber: transformações de caráter socioeconômico,
crescente
processo
de
desindustrialização,
desenvolvimento de outros polos econômicos e
redução da atividade econômica”.
Apesar
dessa
diminuição
do
crescimento
populacional, desde a década de 1960, São Paulo é
a cidade mais populosa do Brasil, tendo um aumento
significativo de periferias. Isto porque, “o processo de
ocupação extensivo e desordenado do espaço
urbano da cidade de São Paulo dá origem às
periferias ‘desurbanizadas’, sem infraestrutura
urbana necessária e formadas a partir de práticas de
ocupação do espaço conhecidas pela mobilidade
habitacional
autoconstrução/casa
própria/loteamentos periféricos” (JACOBI, 2006, p.
33).
Desta forma, a cidade de São Paulo vem sofrendo
com a falta de planejamento e com este crescimento
desordenado, que teve como principal característica
o aumento das periferias. Neste contexto de rápidas
transformações, muitas áreas são indevidamente
ocupadas, criando situações de risco e contaminando
rios e áreas de mananciais. Dentre os problemas
gerados com isto, daremos destaque especial neste
trabalho às enchentes.
O problema das enchentes em São Paulo
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A cidade de São Paulo apresenta diversos problemas
em relação ao clima, pois a configuração das “ilhas
de calor” agrava os processos convectivos,
provocando as chamadas tempestades urbanas, que
se manifestam por chuvas torrenciais e localizadas,
responsáveis por grandes transtornos (CONTI, 2004).
De acordo com Monteiro (1999, p. 30),
Qualquer faixa zonal ou região climática do globo está
sujeita a impactos meteóricos de diferentes tipos e
intensidades: fortes nevascas, tempestades de areia,
aguaceiros calamitosos, ciclones, tornados, etc.etc. (...)
Mas os resultados catastróficos jamais advêm
“exclusivamente” do impacto meteórico, ou seja, de ação
atmosférica.

Os altos índices de precipitação numa paisagem
urbana tende a gerar fortes impactos, pois
apresentam solo impermeabilizado e edificado em
vastas áreas; alterações na drenagem natural;
precariedade do sistema de drenagem e escoamento
superficial em lençol; deficiência de limpeza urbana;
carência de áreas verdes, além da presença de
pobreza e sub-habitação em favelas extremamente
precárias, localizadas em sítios de alto risco
(MONTEIRO, 1999).
Além disso, de maneira geral, as enchentes se
apresentam como um grande problema das cidades
brasileiras, que podem ter como causa a drenagem
pluvial e as cheias dos rios.
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No caso da cidade de São Paulo, o processo de
urbanização tem provocado problemas graves,
devido à precariedade do sistema habitacional
municipal. Segundo Grostein (2001), “19,80% da
população mora em favelas, na beira de córregos,
encostas íngremes, margens de avenidas e sob
viadutos. No início dos anos 70, esse índice era de
apenas 1%, comparação expressiva que confirma a
redução de alternativas de acesso à moradia para as
populações de baixa renda”.
As áreas periféricas, muitas vezes “informais”,
apresentam um alto grau de degradação ambiental e
situações de risco, tais como:
Desastres
provocados
por
erosão,
enchentes,
deslizamentos; destruição indiscriminada de florestas e
áreas protegidas; contaminação do lençol freático ou das
represas de abastecimento de água; epidemias e doenças
provocadas por umidade e falta de ventilação nas
moradias improvisadas, ou por esgoto e águas servidas
que correm a céu aberto, entre outros (GROSTEIN, 2001).

Neste sentido, a vulnerabilidade ambiental se
apresenta com maior intensidade em áreas com
urbanização precária, as quais o poder público,
muitas vezes, dispõe baixo investimento para as
melhorias necessárias.
Além disso,
As consequências de tais alterações no ambiente urbano
não se resumem ao desconforto criado, mas podem incluir
graves efeitos econômicos e sociais, uma vez que
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fenômenos como ilha de calor, poluição do ar, chuvas
intensas, inundações e desabamentos passam a fazer
parte da vida na cidade, transtornando seus habitantes e
causando prejuízos aos cidadãos e aos cofres públicos
(COX, 2006, p. 2).

Isto requer um planejamento, pois para Ayoade
(1988, p. 10), “o clima é um componente vital do
ambiente tropical, que deve ser compreendido e
levado em consideração em qualquer programa de
desenvolvimento que tenha por objetivo elevar o
padrão de vida e a qualidade dessa população”.
A compreensão do espaço urbano deve levar em
consideração os aspectos necessários para haver
ponderações a respeito da capacidade ecológica e
ambiental de cada sítio. Infelizmente as cidades
cresceram desenfreadamente e passaram a ter
problemas de ordem ambiental graves.
Quando as áreas de risco crescem nas cidades, as
construções são feitas em lugares impróprios. Nestas
situações, a cidade de São Paulo fica caótica, uma
vez que
com as chuvas intensas, os rios
transbordam, casas desabam, solos deslizam, entre
outros impactos ambientais. Estes efeitos seriam
menos danosos em áreas menos densamente
construídas.
As enchentes, por exemplo, são geradas pela falta de
disciplina para a ocupação do solo e num contexto no
qual as obras são feitas pontualmente. Segundo Tucci
(1997, p. 6) “as limitações das ações públicas atuais,
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em muitas cidades brasileiras, estão indevidamente
voltadas para medidas estruturais com visão pontual.
A canalização tem sido extensamente utilizada para
transferir a enchente de um ponto na bacia, sem que
sejam avaliados os efeitos a jusante ou os reais
benefícios das obras”.
No caso da cidade de São Paulo, a situação não tem
sido diferente. Problemas diversos surgem e o poder
público pouco tem conseguido fazer para amenizar os
danos causados. Desta forma,
além de problemas resultantes de deficiências de
infraestrutura, seja pela própria inexistência dessas em
algumas áreas, ou por sua saturação em outras; verificamse também problemas diretamente relacionados às
características do meio físico e à sua dinâmica modificada
pelas diversas solicitações do uso urbano. Dentre esses
últimos, podem ser citados problemas como degradação e
esgotamento dos recursos hídricos, inundações,
contaminação por disposição de rejeitos, erosão e
assoreamento intensos, recalques e colapsos do solo,
escorregamentos e outros. Todos estes problemas, além
de afetarem a qualidade, e não raro, a própria vida de
parcelas da população; acabam também refletindo na
economia regional, consumindo recursos vultosos na
busca de soluções paliativas e contribuindo para o
processo de desindustrialização (GOUVEIA, 2010, p. 1).

Assim, os problemas ambientais na cidade de São
Paulo vão além dos climáticos, uma vez que geram
impactos inclusive na economia regional, já que é a
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maior cidade do país e com a maior economia
também.
As enchentes no Distrito de Guaianases: uma
situação propícia para a análise espacial nas
aulas de geografia
A cidade de São Paulo apresenta características
peculiares em seus diferentes bairros ou distritos.
Alguns problemas se agravam devido às
características locais e, no caso das enchentes,
Guaianases tem sido foco de discussão em relação a
esta problemática, pois está localizado numa região
periférica na qual grande parte das residências foram
construídas irregularmente e em áreas com declive e
próximas ao córrego Itaquera-Mirim. A figura 1
apresenta a localização de Guaianases na cidade de
São Paulo.
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Figura 1: Localização de Guaianases na cidade de São Paulo
Fonte: www.saopaulo.tk e
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/documentos/mapas/distrito
s/guaianases.pdf

Este

contexto local contribui para as aulas de geografia,
uma vez que o bairro é lugar de vivência dos alunos,
sendo um ponto de partida para a compreensão das
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articulações escalares do nível mais próximo de
vizinhança com os processos mais gerais de
produção do espaço geográfico. Ou seja, a situação
de Guaianases torna possível a discussão de um
tema complexo, clima urbano, utilizando-se de
situações concretas do entorno da escola.
Enfim, ao tomarmos as enchentes em Guaianases
como referência da construção do conhecimento temse como objetivo constituir um tema significativo para
os moradores da área, pois abrange um
conhecimento prévio, assim como o conhecimento
cotidiano através da relação do aluno com o lugar de
vivência. Assim, “a construção de um conhecimento
que [...] leve a compreender a sociedade produzindo
o seu espaço e a sua história, que permite entender o
homem local (do lugar em que vive o aluno) como um
homem que é universal, contextualizado no momento
histórico em que vive” (Callai: 1995, p. 61).
Segundo o site da Prefeitura de São Paulo, “o
crescimento desordenado do bairro, alavancado,
principalmente a partir de 1940 com a intensificação
das migrações, permitiu a ocupação de áreas de
manancial e de regiões sujeitas a enchentes e de alto
risco para o estabelecimento de moradias” (PORTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO). Desta
forma, no verão, estação mais chuvosa, a população
local sofre com os alagamentos, ficando muitas vezes
ilhada e sofrendo com perdas materiais e humanas.
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Sendo assim, é possível notar que o agravamento
deste problema na cidade de São Paulo é intenso, e
além de estar relacionada com os aspectos físicos do
sítio urbano também faz parte história da cidade e de
sua ocupação, que se intensificou conforme a
expansão econômica e o aumento da importância da
mesma para o país.
Desta maneira, o presente trabalho destaca os
diferentes aspectos do bairro de Guaianases,
partindo dos problemas das enchentes. Com base
neste material, neste trabalho, também discutirmos
possíveis sequencias didáticas que darão aos s
alunos a oportunidade de conhecer o bairro em que
vivem. Assim como a interação entre a sociedade e a
natureza, no processo de produção espaço urbano
paulistano.
Principais
características
geográficas
de
Guaianases e suas relações com as enchentes
As características do sítio urbano da cidade de São
Paulo “reside na existência de um pequeno mosaico
de colinas, terraços fluviais e planícies de inundação,
pertencentes a um compartimento restrito e muito
bem individualizado do relevo da porção sudeste do
Planalto Atlântico Brasileiro” (AB’SABER, p.13). Este
sistema de colinas e de planícies de inundação foi
essencial para a expansão do espaço urbano de São
Paulo.
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A ocupação de várzea é antiga na cidade de São
Paulo,
remete
o
tempo
da
colonização,
principalmente com relação ao Rio Tietê, que era
usado para a navegação e atividades locais. Neste
processo de ocupação, sempre ocorreram as
inundações,
que
num
primeiro
momento
permaneciam em sua calha principal e em seu leito
menor. Já quando as chuvas eram mais intensas as
inundações extravasavam e inundavam as várzeas e
o seu leito maior. Em 1813 a situação mudou, pois os
rios transbordaram e quase transformaram a cidade
de São Paulo em uma ilha (ZANIRATO, 2011)
Desde então a ocupação urbana em áreas de várzea
foi vista como um problema, porém continuou a
ocorrer por toda a cidade de São Paulo, causando
atualmente muitos problemas com enchentes.
Guaianases apresenta este problema devido à sua
localização nas planícies aluviais do Ribeirão
Guaratiba, Rio Itaquera e Rio Itaquera-Mirim e
microbacias. Veja um exemplo na foto abaixo.
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Figura 2: Passagem construída por moradores em
Guaianases
Fonte: http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/r7-de-olhomorador-pede-a-vizinhos-contribuicao-de-r-1-para-iluminarviela-que-da-acesso-a-estacao-20120509.html

O distrito de Guaianases localiza-se no extremo leste
da cidade de São Paulo e , como qualquer outro bairro
da cidade, apresenta interação entre o meio físico e
construído, uma vez que ali ocorreu a ocupação da
planície de inundação dos córregos e encostas de
colinas e terraços fluviais. De acordo com Gouveia
(2010), isto é o que condiciona grande parte dos
problemas urbanos.
Conforme pode ser observado na fotografia abaixo, o
bairro, no início de sua ocupação, as encostas ainda
não estavam ocupadas .
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Figura 3: Guaianases no início de sua ocupação.
Fonte: http://www.omb100.com/guaianazes/historia

No período colonial Guaianases servia como
passagem para os viajantes que cruzavam a região,
sendo que por volta de 1820 as terras se tornaram
particulares e assim foram edificados uma pousada e
uma pequena capela, onde atualmente localiza-se o
Cemitério Lajeado. Em torno da Capela de Santa
Cruz do Lajeado desenvolveu-se o povoado,
conhecido como Lajeado Velho. (PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO).
Em 1875 houve a inauguração da estrada de ferro, a
qual teve em seu entorno a ocupação do povoado
chamado Lajeado Novo. A partir de 1920, tem-se a
expansão da ocupação da região, com a abertura de
loteamentos para chácaras e lotes populares. Além
disso, a instalação de olarias ajudou a dar impulso à
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área. A região passou a receber migrantes vindos do
nordeste e do norte de Minas Gerais. Com o passar
do tempo houve o crescimento da região e,
atualmente, é um grande bairro da cidade de São
Paulo, com impressionante desenvolvimento. Tornouse distrito em 30 de dezembro de 1929.
(www.itaimpaulista.com.br).
Como outros bairros de São Paulo, uma rápida
ocupação, afetando atualmente a região, que sofre
com as enchentes, as quais se tornaram transtorno
intenso para os seus moradores.
Desde 2010 os córregos estão sendo limpos e
desassoriados, bueiros e vias estão constantemente
desobstruídos. Ainda há um trabalho de
conscientização dos habitantes para que ajam em
situações de risco (www.cadernosp.com.br). No
entanto, os problemas persistem devido às
características fisiogeográficas do local. As encostas
e as áreas de várzea dos córregos são ocupadas,
sendo bastante afetadas com as chuvas intensas.
Medidas, muitas vezes paliativas, são tomadas para
enfrentar os problemas das enchentes nos bairros
paulistanos. A Prefeitura Municipal de São Paulo
iniciou o ano com planos de combate às enchentes.
Mas ainda há muito a se fazer pelo Distrito de
Guaianases e outros bairros periféricos da cidade de
São Paulo.
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Análise do Bairro de Guaianases por alunos da
rede pública
A análise espacial do bairro de Guaianases, a partir
das enchentes, pode ser feita se utilizando de
conceitos geográficos, como paisagem e lugar, assim
como através de diferentes temas estudados nas
séries do ensino fundamental.
A realidade pode ser percebida pela paisagem uma
vez que a mesma está relacionada ao acúmulo de
elementos e acontecimentos passados. De acordo
com Lisboa (2007, p.27), “o conceito de paisagem
está relacionado a tudo que os sentidos humanos
podem perceber e apreender da realidade de
determinado espaço geográfico ou parte dele, está
diretamente relacionado à sensibilidade humana”.
No caso de Guaianases, a paisagem pode ser
apreendida por meio de fotografias antigas e
recentes, como a citada anteriormente, buscando
formas de compreender o espaço vivido pelos alunos.
Desta forma, a busca por fotografias mais antigas e a
aquisição de fotografias mais recentes, tiradas pelos
próprios alunos, podem levar à compreensão das
mudanças ocorridas na paisagem ao longo do tempo.
Além disso, a descrição do bairro e a apreensão do
que se tem como características da área estudada
permite a realização de uma análise espacial
detalhada de diferentes tempos, demonstrando as
ações antrópicas e a paisagem natural do bairro. Os
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aspectos fisiogeográficos são fundamentais para se
entender os problemas atuais das enchentes, já que
há ocupações em colinas e modificações nos cursos
d’água originais.
Isto remete à realidade vivida por eles, pois será
possível comparar o bairro em que eles vivem
atualmente e o que ele já foi um dia.
Outra forma de abordagem a respeito da evolução da
paisagem poderia ser por meio de entrevistas com
pessoas antigas no bairro. A partir da memória e a
percepção dos habitantes locais, os jovens
estudantes complementariam as informações a
respeito do processo de ocupação do sítio urbano
onde se localiza Guaianases. Neste processo, os
elementos naturais e artificiais precisam ser
enfatizados para que o entendimento da paisagem
local seja associado ao problema das enchentes, que
provocam transtornos para os habitantes do bairro.
Espera-se com estas atividades que os alunos
compreendam quais são os elementos da paisagem
que contribuem para a ocorrência de enchentes.
Por sua vez, a partir do conceito de lugar, nas aulas
de geografia, seria possível explorar outros aspectos
importantes do tema de estudo, relacionando os
sentimentos com o espaço em que se vive com as
características que envolvem experiências e
identificação pessoal com aquela área.
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De acordo com Lisboa (2007, p. 29), “o lugar pode ser
entendido como a parte do espaço geográfico
efetivamente apropriada para a vida, área onde se
desenvolvem as atividades cotidianas ligadas à
sobrevivência e às diversas relações estabelecidas
pelos homens”.
Assim, o conceito de lugar torna-se fundamental para
a compreensão do bairro, neste caso Guaianases, na
identificação de elementos da vida cotidiana e a
relação que os alunos têm com o espaço em que vive.
Partindo de relatos dos alunos a respeito das
enchentes, deve-se entender o quanto isto interfere
na vida cotidiana dos moradores de Guaianases.
Assim, os alunos poderão ser orientados a refletir a
respeito das mudanças significativas no espaço em
função do processo de urbanização. Neste sentido,
torna-se importante enfatizar quais as principais
características do espaço urbano e do espaço rural,
fazendo com que os alunos busquem os elementos
que demonstrem a urbanização de seu bairro e os
efeitos que tem causado na questão das enchentes.
Espera-se que os alunos concluam que o
adensamento das construções, a retirada da
vegetação, a canalização de córregos e rios,
ocupação de áreas várzeas, entre outras, são
algumas
características
que
auxiliam
no
entendimento da questão das enchentes em
Guaianases.
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Com base nestas relações, as aulas de geografia
deverão associar estas mudanças com seus efeitos
no clima urbano. Assim, num exercício de salto
escalar, os alunos serão desafiados a analisar as
“ilhas de calor”, que se caracterizam pelo aumento da
temperatura nos centros urbanos em relação às áreas
do entorno, configurando o clima nas cidades devido
os materiais utilizados nas construções das
edificações armazenarem calor e áreas mais
densamente construídas e menos arborizadas
apresentarem temperaturas mais elevadas, inclusive
durante o período noturno.
Em São Paulo a configuração das “ilhas de calor”,
estudadas pioneiramente por Magda Lombardo,
contribuem para o aumento das chuvas intensas
(CONTI, 2004). Isto explica, em conjunto com outros
elementos, a ocorrência das enchentes nas estações
mais chuvosas.
As atividades de cartografia devem auxiliar na
representação da área estudada, podendo partir da
realização de croquis pelos alunos e na utilização de
mapas existentes na internet ou na própria escola. A
figura 2 representa a área de Guaianases. A figura 3
representa a declividade na cidade de São Paulo,
mapa obtido no Portal da Prefeitura de São Paulo. Ao
localizar Guaianases neste mapa, é possível verificar
as áreas que mais sofrem com o problema das
enchentes, assim como as áreas de risco, ou seja,
áreas de encostas ocupadas por casas, sendo que
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correm o risco de desabar conforme as ocorrências
de deslizamentos de terra, por exemplo.

Figura 4: Mapa de Guaianases
Fonte: Google Imagens
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Figura 5: Mapa de declividade de São Paulo
Fonte: Prefeitura de São Paulo

Considerações finais
As enchentes na cidade de São Paulo são
constantes, transtornando a população dos diferentes
bairros. Guaianases, dentre outros distritos, sofre
com esse problema e prejudica os habitantes locais.
A análise de Guaianases, com base na questão das
enchentes, fato recorrente para os alunos das escolas
locais, torna-se importante para o entendimento do
lugar de vivência dos mesmos, pois contribui para o
ensino de Geografia e de diferentes temas abordados
nas aulas.
Os alagamentos e inundações ocorrem devido às
características do clima, porém estão atrelados a
outros problemas críticos proporcionados pelo
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processo de urbanização das cidades, já que
segundo Conti (2004, p. 168),
Todas as cidades dos trópicos úmidos estão sujeitas a
situações meteorológicas críticas, e estão expostas a
sérios problemas por terem se desenvolvido de forma
desordenada, sem a necessária adaptação às
características específicas das baixas latitudes, onde a
falta de sintonia entre a ação antrópica e as leis da
natureza tem sido a regra.

Sendo assim, os conceitos de lugar e paisagem são
fundamentais para a compreensão do espaço vivido
pelos alunos, pois dão subsídio para o uso da
cartografia e de temas como clima urbano,
urbanização e ocupação de várzeas.
Com base nestes conteúdos a relação entre a
sociedade e a natureza torna-se evidente,
proporcionando uma melhor compreensão das
mudanças ocorridas na cidade em que vivem e dos
aspectos relacionados ao seu cotidiano.
Além disso, a proposta de análise espacial de
Guaianases traz um conhecimento abrangente obtido
através das disciplinas oferecidas pelo curso de
Especialização do Redefor. O espaço geográfico e as
diferentes relações existentes entre a sociedade e a
natureza estiveram presentes no decorrer do curso,
auxiliando e complementando a formação docente
adquirida durante a graduação, além de possibilitar
inovações para o trabalho em sala de aula.
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ESTRATÉGIAS PARA O ENSINO DE
LÍNGUA INGLESA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Lívia Cabral Tozzetti

INTRODUÇÃO
Com a globalização e a frustração de muitos
pais em não terem alcançado a fluência na língua
inglesa que hoje é muito requerida e um diferencial no
mercado de trabalho, as famílias buscam cada vez
mais cedo que seus filhos tenham acesso e convívio
com um segundo idioma, principalmente o inglês.
Devido a esta demanda mercadológica, vemos no
Brasil a crescente onda de escolas bilíngues ou
escolas com projetos bilíngues, fornecendo uma
Língua Estrangeira em seu currículo. Porém junto
com esta tendência educacional tão recente em
nossa sociedade também acarreta novos desafios
aos professores e todos os envolvidos na educação
bilíngue, uma vez que, a falta de formação, materiais
e até legislação, não conseguem acompanhar e suprir
essa nova tendência educacional. Diante desse
desafio como também, um novo campo de
oportunidades para profissionais na área de
educação bilíngue, o objetivo deste trabalho é
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fornecer estratégias para o ensino da língua inglesa
na Educação Infantil através de projetos e
concomitantemente compreender o processo de
ensino/aprendizagem de uma língua alvo de forma
natural e significativa.
Primeiramente será apresentado neste artigo a
relevância de considerar e respeitar o tempo de
aprendizagem de cada criança e de que forma este
processo se desenvolve. Compreender que na
Educação Infantil o lúdico e a afetividade são
elementos fundamentais para que a criança adquira
um novo idioma de forma natural, significativa e
prazerosa, apresentando os benefícios em aprender
um novo idioma na infância. E por último fornecer
possibilidades e estratégias de ensinar a língua
inglesa através de projetos que envolvam o brincar, a
música e o contar histórias.
Processo de aprendizagem da L.E na Educação
Infantil
Quando pensamos no ensino de Língua Estrangeira
na Educação Infantil, antes que seja gerada uma
grande expectativa sobre a criança em se tornar
fluente em uma língua estrangeira é primordial que
pais, professores e todos os envolvidos na educação
bilíngue tenham consciência que cada criança
aprende no seu tempo e este período de
aprendizagem deve ser respeitado. Desta forma,
compreende-se que o ensino de língua estrangeira
para uma criança é:
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Um processo demorado, sistemático, sequencial e que deve
considerar a etapa do desenvolvimento cognitivo para que esta
construção seja funcional para que o aluno sinta-se à vontade
com estas novas expressões e entenda que uma língua não
restringe a outra, pelo contrário a complementa (GUEBERT;
TRAUTWEIN, 2007, p. 1369).

Durante este processo de ensino e
aprendizagem de uma nova língua, não podemos
esquecer que o lúdico e o encantamento são
elementos que devem estar presentes na Educação
Infantil e o professor deve se nortear por meio das
diretrizes nacionais deste nível de ensino, que prioriza
o lúdico e a descoberta do mundo para a formação
integral da criança. De acordo com o texto das
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil (grifos do original):
As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da
Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as
interações e a brincadeira e garantir experiências que:
Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da
ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais
que possibilitem movimentação ampla, expressão da
individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança;
Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e
o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de
expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical;

(BRASIL, 2010, p. 27).

A importância do brincar e interagir propicia um
ambiente agradável e amistoso, onde os alunos
sentem-se seguros e confiantes para se
expressarem, seja na sua língua materna ou ao
externar palavras ou frases na língua alvo. Para
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assegurar este ambiente de aprendizagem, o
professor deliberadamente deve incluir em seu
planejamento momentos lúdicos e vivências reais e
significativas com a língua alvo para que as crianças
mantenham-se motivadas e interessadas, pois o
aprendizado de uma língua estrangeira é algo
abstrato à criança e durante o processo de aquisição
do novo idioma gera-se conflitos em compreender por
exemplo que a "bola azul" também pode ser “blue
ball”.
Diante destas abstrações e incompreensão da
criança sobre o porquê ela está aprendendo uma
nova maneira de se expressar, as autoras Guebert e
Trautwein, afirmam que a motivação é fator
extrínseco na aprendizagem de uma língua
estrangeira:
A motivação vinda do professor deve gerar no aluno curiosidade,
interesse e desejo de aprender para que este perceba a
funcionalidade do conteúdo desenvolvido. O professor tem como
seu aliado neste processo diferentes metodologias bem como o
próprio aluno que é o foco do seu trabalho. O professor deve
estar atento às respostas do aluno para que possa, quando
necessário, se adaptar às diferentes situações de aprendizagem
(GUEBERT E TRAUTWEIN, 2007, p.1372).

Para compreender o processo de aquisição de uma
língua,
precisamos
considerar
os
fatores
neuropsicológicos, Oliver Sacks e Ângelo Machado
(apud WARPECHOWSKI, 2006) concluem, baseados
em pesquisas, que os hemisférios cerebrais
trabalham em função para a aquisição da linguagem,
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cada um exercendo uma função específica. O
hemisfério direito gerencia o conhecimento novo e
associa-o, repassando para o hemisfério esquerdo
que fará a efetivação de forma permanentemente.
Ainda segundo estes autores, tais processos têm um
prazo biológico para serem executados com
eficiência. Ou seja, no caso de aprender um idioma,
quanto mais cedo melhor, pois este prazo biológico
está ligado à plasticidade do cérebro que por sua vez
possuem neurônios vivos que estão constantemente
fazendo novas conexões para compensarem a perda
dos neurônios que morrem com o envelhecimento.
Cabe acrescentar que a estimulação constante
cerebral, conhecida como meta circuito fortalece e
fixa o conhecimento e essa estimulação na infância
manterá os meta circuitos abertos até o fim da vida.
Teorias da aprendizagem
Ao
tratarmos
de
estratégias
de
ensino,
especificamente da Língua Inglesa na Educação
Infantil, é imprescindível buscarmos compreender
como a criança aprende e quais os caminhos,
metodologias e teorias de aprendizagem devem ser
escolhidos para que este processo seja uma
experiência positiva e significativa para a vida destes
alunos como futuros cidadãos.
Muitas concepções em busca de compreender o
processo de aprendizagem do ser humano surgiram
e cessaram, dando lugar a novas formas de entender
e estudar o processo cognitivo da humanidade.
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Conforme a sociedade e os estudos nesta área
evolui, consequentemente emerge novas teorias de
aprendizagem, Dentre as variadas perspectivas do
conceito da educação, vale aqui ressaltar três
relevantes concepções, que estão diretamente
ligadas com as teorias psicológicas: inatista de Binet,
behavorista de Skinner, humanista de Rogers, psicoconstrutivista de Piaget e sócio-construtivista de
Vygostsky.
Teoria Inatista
A teoria inatista é fundada na crença que já nascemos
com habilidades e capacidades oriundas de nossos
antepassados, ou seja, a hereditariedade e questões
inatas são determinantes para as aptidões e
personalidade do ser humano.
Alfred Binet, por meio dos seus estudos em psicologia
para crianças, acreditava que o processo de
aprendizagem estava interligado com a herança
genética. Segundo Fontana (1997, p.12), “Os fatores
inatos são mais poderosos na determinação das
aptidões individuais e do grau em que estas podem
se desenvolver do que a experiência, meio social e a
educação. O papel do meio social, segundo esta
perspectiva inatista, se restringe a impedir ou a
permitir que estas aptidões se manifestem”.
A teoria inatista está interligada com a um viés
fisiológico, já que grandes estudos e pesquisas desta
área são desenvolvidos por médicos e por isso, as
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questões biológicas são o ponto de partido para tais
estudos, mas no ambiente educacional é preciso
termos um olhar para além da questão hereditária,
para que não haja estereótipos ou rotulações de um
indivíduo sobre seu aprendizado vinculado ao grau de
instrução, habilidades e personalidade de seus pais.
É preciso compreender que cada ser humano é único
e suas competências e habilidades podem ser
desenvolvidas independente de seus familiares.
Os educadores muitas vezes não percebem que
afirmam esta teoria como verdade absoluta, ainda no
ambiente escolar, escutamos falas como “O aluno tal
não aprende, é igual a irmã”, “Ah este vai dar trabalho,
lembra como o pai era na escola?” Desta forma,
rotulamos e pré-julgamos nossos alunos, seja pelas
questões de aprendizagens ou comportamental e
teoricamente “acreditamos” na relevância e influência
das interações sociais e ambiente onde os alunos
estão inseridos.
Teoria Behaviorista
Para Skinner, a concepção de educação compreende
enxergar o aluno como um ser flexível e que os
estímulos fornecidos pelo o meio, influenciam no
comportamento do indivíduo. Através dos estímulos
fornecidos ao indivíduo é possível condicioná-lo. É
um conceito enfatizado em métodos didáticos e no
professor que trabalhará com aulas expositivas e o
aluno tem o papel de observar, anotar, repetir e
memorizar os conteúdos, por isso a conduta moral
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(concentração, silêncio durante as aulas) é essencial
para o aprendizado.
A base desta abordagem tem relação com fatores
externos, o aprendiz é um sujeito passivo, pois os
conhecimentos são construídos através da condição
do ambiente e comportamento pode ser manipulado.
“(...) o papel do ambiente é muito mais importante do que a
maturação biológica. Na verdade, são os estímulos presentes
em uma dada situação que levam ao aparecimento de um
determinado comportamento (...) os indivíduos buscam
maximizar o prazer e minimizar a dor. Manipulando-se os
elementos presentes no ambiente – que por essa razão são
chamados de estímulos – é que é possível controlar o
comportamento” (DAVIS & OLIVEIRA: 2010, p.37).

Ainda nesta visão ambientalista o professor é
responsável por planejar e criar oportunidades de
aprendizagem com reforços positivos ligadas ao
comportamento, já o papel do aluno é uma mero
expectador e receptor dos conteúdos prontos e fica
condicionado a este ambiente de estudo, onde muitas
vezes não há espaço para expor suas dúvidas e
expressar suas ideias e criatividade.
Concepção Interacionista
Esta terceira corrente acredita no desenvolvimento do
sujeito através da fusão entre fatores orgânicos e
ambientais. Para os interacionistas o aprendiz possui
um papel ativo no processo de sua aprendizagem que
acontecerá durante toda a sua vida.
Ainda sobre esta visão, Davis e Oliveira atestam que:
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“A concepção interacionista de desenvolvimento apoia-se,
portanto, na ideia de interação entre organismo e meio e vê a
aquisição do conhecimento como um processo construído pelo
o indivíduo durante toda a sua vida, não estando pronto ao
nascer nem sendo adquirido passivamente graças a pressão do
meio. Experiências anteriores servem de base para novas
construções que dependem, todavia, também da relação que o
indivíduo estabelece com o ambiente numa situação
determinada. (DAVIS & OLIVEIRA: 2010, p.43).

Para que a aprendizagem ocorra com sucesso, na
visão interacionista a interação do sujeito com o
ambiente deve ser algo constante e é nesta interação
e manipulação do meio que o indivíduo adquire novos
conhecimentos.
Dentro da linha interacionista, temos a concepção de
educação psico-cognitivo de Piaget, que considera
também os processos cognitivos relevantes para a
aquisição da aprendizagem, uma vez que o aluno
constrói seus conhecimentos pensando e interagindo
com o ambiente que está inserido. O ambiente de sala
de aula por exemplo, não seguir os padrões de
carteiras enfileiradas e o professor como figura
central, ao contrário, a disposição das carteiras são
em círculos dando aos alunos maior possibilidade de
interação e liberdade em organizarem-se em grupos
para desenvolver dinâmicas ou atividades em grupo.
A perspectiva sociocognitiva de Vygotsky, no qual a
interação social e o ambiente onde o sujeito é exposto
são fatores essenciais para a aprendizagem. Quando
esta abordagem é colocada em prática nas aulas de
Língua Inglesa às crianças, é atestado o quanto a
356
Lívia Cabral Tozzetti

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

interação social, o ambiente bem elaborado e
estimulante, são benéficos à uma aprendizagem
prazerosa e natural. A metodologia é cooperativa
onde o professor como mediador e orientador,
estimula o aluno na construção do conhecimento e ao
mesmo tempo há interação e colaboração entre os
aprendizes. Trabalhos em grupos, debates,
pesquisas e buscas de resoluções de problemas em
conjunto são valorizadas neste conceito educacional.
Teoria da Aquisição da Segunda Língua
A teoria de aquisição da segunda língua de
Stephen Krashen (1997), é uma grande aliada ao
professor de Educação Infantil no ensino de língua
estrangeira, uma vez que o autor faz a distinção entre
‘assimilação natural’ e ‘estudo formal’. A assimilação
natural (Language Acquisition) ocorre em situações
comunicativas no mundo real, por meio da
assimilação natural de vocabulário e estruturas
linguísticas pelo aprendiz, uma forma bastante
atraente, já que as crianças nesta fase ainda não
foram alfabetizadas em sua língua materna e assim
recebem a língua-alvo de forma espontânea da
mesma maneira que adquiriu a língua materna. Já o
conceito de estudo formal (Language Learning), está
ligado à abordagem tradicional ao ensino de línguas,
ainda praticada em muitas escolas regulares, onde o
foco está na sua forma escrita e o objetivo é a
compreensão do aluno à estrutura gramatical e das
regras do idioma. Notamos assim, que o aprendizado
de línguas abarca duas modalidades diferentes, uma
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delas diz respeito ao receber input de informações
referente a uma língua, e através do estudo formal
que envolve a memorização e esforços cognitivos,
estes inputs transformam-se em conhecimento.
A outra modalidade consiste em desenvolver a
habilidade de se comunicar e ser compreendidos
pelos falantes nativos ou não nativos da língua alvo e
tal habilidade funcional acontece por meio da
assimilação. De acordo com os estudos e teorias de
Stephen Krashen, a primeira modalidade é
denominada language learning (estudo formal), já a
segunda o autor nomeia como language acquisition
(assimilação natural) Das quatro hipóteses do autor,
certamente a distinção entre acquisition e learning é
uma das hipóteses mais relevantes e respeitada
sobre seus estudos da teoria de aprendizado de
línguas estrangeiras.
Language acquisition está relacionada ao processo
de aprendizagem de “assimilação natural, intuitivo,
subconsciente, fruto de interação em situações reais
de convívio humano em ambientes da língua e da
cultura estrangeira, em que o aprendiz participa como
sujeito ativo”. (SCHÜTZ, 2018). Este conceito
assemelha-se a aquisição da língua materna na
infância, onde a prática-funcional se sobrepõe a
conhecimentos formais e teóricos. O ensino na
abordagem language acquisition, enaltece o ato
comunicativo desenvolvendo conexões com as
características fonéticas, estruturação da língua e
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vocabulário e com o foco na compreensão oral e o
desenvolvimento da habilidade comunicativa.
"Assimilação requer interações significativas na
língua alvo – comunicação natural – na qual os
falantes não estão preocupados com a forma de suas
expressões mas com a mensagem que estão
transmitindo
e
compreendendo”
(STEPHEN
KRASHEN, 1988, tradução nossa)
Pode-se citar como exemplo de language acquisition,
pessoas que participaram de intercâmbio cultural ou
que moram no o exterior, os quais sem estudos
formais, sem conhecer as estruturas gramaticais ou
fonéticas da língua, adquirem a fluência necessária
para o ato comunicativo.
O conceito de language learning refere-se uma
metodologia mais tradicional do ensino de línguas, a
base para aprender o idioma está na compreensão da
forma escrita e o objetivo é que o aluno saiba utilizar
e interpretar corretamente a estrutura gramatical e as
regras do idioma, cujas partes são destrinchadas e
analisadas. É uma forma de aprendizado onde o
esforço intelectual e capacidade dedutivo-lógica são
constantes. “A forma tem importância igual ou maior
do que a comunicação. Ensino e aprendizado são
vistos como atividades num plano técnico-didático
guiado e delimitado por conteúdo preestabelecido”
(SCHÜTZ, 2018).
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Temos como exemplo na prática de language
learning, professores graduados em Letras, que
podem dominar os conceitos gramaticais e a literatura
da língua inglesa, porém não possuem a habilidade
oral para interagir e se comunicar com efetividade na
língua inglesa.
Nas aulas de idiomas inspiradas em language
acquisition, o ensino e aprendizado são vistos como
atividades que ocorrem num plano pessoalpsicológico, onde o ato comunicativo e a interação
social desenvolvem a autoconfiança do aprendiz.
A partir do conhecimento deste approach, o
professor de inglês deve ter como objetivo
proporcionar momentos de imersão aos seus alunos,
promovendo a exposição dos aprendizes à línguaalvo em contextos sociais onde eles possam fazer a
assimilação natural do idioma e também manter um
vínculo afetivo saudável e positivo que trará
autoconfiança e motivação, ao mesmo tempo
diminuirá a ansiedade e frustração que quando
presentes, são como barreiras que impedem o aluno
de processar e adquirir a nova língua.
A relação da
aprendizagem

afetividade

no

processo

de

No contexto atual da sociedade em que estamos
inseridos, os alunos veem a escola como sua
segunda casa. Crianças desde o berçário na
Educação Infantil, são matriculadas em tempo
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integral. Crianças maiores também passam boa parte
de suas vidas no ambiente escolar, muitas chegam
dormindo e quando seus responsáveis chegam no fim
do dia as levam dormindo para casa. Triste realidade,
onde o vínculo afetivo entre pais e filhos ficam cada
vez mais escassos.
É evidente que a escola jamais suprirá tal ausência
afetiva dos pais ou responsáveis por estas crianças,
por outro lado, a escola deve compreender que o
vínculo afetivo entre crianças, professores e
funcionários é imprescindível e essencial no contexto
escolar.
As relações interpessoais têm o poder de impulsionar
o processo de aprendizagem das crianças, sem
contar o ambiente harmonioso e saudável que é
criado por meio dos vínculos afetivos. Quando a
criança, e porque não dizer o ser humano é
valorizado, respeitado e amado, gera-se um ambiente
de confiança e autoestima no aprendiz, que
consequentemente leva a aquisição do conhecimento
e um bom desempenho nas tarefas escolares.
Para Vygotsky (1994), são aspectos essenciais para
a internalização e aprendizagem a presença de um
mediador, o qual só se faz presente através de
interações sociais. Portanto, através da inserção na
cultura e interação social com mediadores que o
indivíduo se desenvolve.
Ainda de acordo com o autor, para que processo de
internalização
ocorra
há
uma
gama
de
transformações que se aplicam em relação do social
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e o individual, afirmando ele que “todas as funções no
desenvolvimento da criança aparecem duas vezes:
primeiro, no nível social, e, depois no nível individual;
primeiro entre pessoas (interpsicológica), e, depois,
no interior da criança (intrapsicológica).” (p. 75).
Partindo desta visão, a importância do mediador no
processo de aprendizagem torna-se essencial.
Consequentemente, o papel do professor como
mediador e a qualidade das interações sociais
ganham evidência.
Pino (1997), a referir sobre os processos cognitivos,
argumenta que o saber humano é uma atividade que
se relaciona e “envolve três elementos, não apenas
dois: o sujeito que conhece, a coisa a conhecer e o
elemento mediador que torna possível o
conhecimento” (p. 6). Também declara que para se
chegar ao conhecimento é imprescindível a presença
do sujeito e o objeto de conhecimento o que resulta
na interação entre ambos, ainda assim, sem o
protagonismo do elemento mediador, não existiria
função nem para o objeto e nem o sujeito.
Semelhantemente, Klein (1996) afirma para alcançar
o objeto de conhecimento é essencial que haja
relações humanas.
“De fato, para chegar ao objeto, é necessário que o
sujeito entre em relação com outros sujeitos que
estão, pela função social que lhe atribuem,
constituindo esse objeto enquanto tal” (p. 94).
Nesta perspectiva, as relações interpessoais são
fundamentais para a aquisição do objeto de
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conhecimento, pois por meio uso social que ocorre a
apropriação dos objetos culturais. É através da
mediação que o conhecimento faz sentido e ganha
significado ao aprendiz.
Quando estas experiências são vivenciadas de forma
positiva, confere-se um conhecimento de qualidade,
onde o sentido afetivo é determinante para que o
objeto seja internalizado. Sendo assim, a
internalização do conhecimento não está ligada
apenas
a
aspectos
cognitivos,
mas
um
relacionamento afetivo saudável entre aprendizes e
mediadores são de grande relevância neste
processo.
BENEFÍCIOS EM APRENDER UMA SEGUNDA
LÍNGUA NA INFÂNCIA
De acordo com Vygotsky (1962), sabemos que a
criança aprende através da interação social, desta
forma, quando ela é inserida em um ambiente que se
fala uma segunda língua, seja na escola ou numa
situação de viagem, surge então a necessidade de se
comunicar e principalmente de se sentir pertencente
àquele grupo. Ou seja, o aprendizado de fato ocorre
mediante a necessidade em que o individuo é
exposto. Todos nós seres humanos estamos sujeitos
a isso, mas o que podemos notar em relação ao
aprendizado de línguas é que as crianças fazem com
que o aprendizado de um idioma se torne mais fácil
do que é para um adulto e veremos alguns pontos
para entender o porquê isso ocorre.
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A primeira vantagem é que as crianças possuem uma
curiosidade inata e um grande potencial para
aprender. Além disso, Piaget (1962), considera a
criança como sujeitos ativos e pensadores, sendo
assim, na infância a criança é curiosa, exploradora do
ambiente que a cerca como também o seu mundo
imaginário.
Outro fator é compreendermos que cometer erros é
parte valiosa do processo de aprendizagem e as
crianças quando estão se comunicando ou
aprendendo algo novo, não se amedrontam ou se
intimidam em cometer erros linguisticos, até porque
não possuem essa consciência; elas simplesmente
constroem seu repertório linguístico de forma natural
e prezam em serem compreendidas no ato da
comunicação.
No booklet “How young children learn English” (2008),
fornecido pela British Council, Opal Dunn apresenta
algumas vantagens de iniciar o aprendizado de um
idioma na infância:
As crianças pequenas usam de suas estratégias
individuais e inatas de aprendizado de línguas para
adquirir sua língua materna e logo descobrem que
também podem aplicar as mesmas estratégias para
aprender uma nova língua.
As crianças dispõe de tempo e motivação para
aprenderem através de atividades lúdicas. Elas
aprendem a língua participando de uma atividade
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compartilhada com um adulto (professores, pais).
Primeiramente ela busca compreender o sentido da
atividade e, em seguida, obtêm significado a partir da
linguagem partilhada do adulto.
As crianças pequenas têm mais tempo para adaptar
o inglês a sua rotina diária. Os programas escolares
na Educação Infantil tendem a ser mais lúdicos e não
as sobrecarregam com tarefas de casa ou testes
como feito aos alunos maiores, sendo assim, o
aprendizado de línguas torna-se algo prazeroso e não
gera estresse ou frustração, ao contrário dos métodos
geralmente utilizados com os adolescentes e adultos,
pois estes por terem consciência de seu aprendizado
baseiam-se muitas vezes às regras e estruturas
gramaticais.
Cabe acrescentar que para um aprendizado de
sucesso com os alunos da Educação Infantil, estes
devem ser expostos à língua inglesa autêntica de
forma contextualizada com sua rotina escolar e
também de possíveis situações vividas fora do
ambiente educacional. Tais experiências com uso da
língua inglesa deve condizer com o que aluno fala
naturalmente em sua língua materna, pois assim,
todo o input adquirido pela criança se transformará
em um aprendizado significativo e condizente com a
realidade do aluno.
Aprender uma segunda língua pode trazer uma
conscientização sobre as diferenças entre as línguas
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e culturas existentes no mundo, fazendo com que a
criança torne-se um futuro cidadão mais tolerante.
Outro benefício ao aprender novas línguas é fornecer
as crianças o ato da socialização, pois comunicar-se
e ser compreendido é de grande valia para a vida.
Além disso, através da linguagem a criança adquire
acesso a valores, crenças e regras de uma nova
cultura aprendendo também a respeitar o diferente.
Contexto Histórico da Língua Inglesa no Brasil
De acordo com Miranda (2015), o contexto histórico
do ensino de línguas estrangeiras no Brasil
estabeleceu-se no país desde meados do século XVI,
seguidos de questões políticas e econômicas, onde o
foco era para o ensino das línguas clássicas (grego e
latim), em outros momentos para as línguas
modernas, que fizeram ou ainda fazem parte das
políticas públicas e educacionais brasileiras (francês,
inglês, alemão, espanhol). No que tange
especificamente à Língua Inglesa, este apenas fez
parte do currículo educacional brasileiro século XIX, o
qual perdura até os dias atuais de forma significativa
e constante em diferentes contextos de sua trajetória
no Brasil.
A composição do ensino da língua inglesa nos
programas curriculares brasileiro deu-se como
resultado da influência do imperialismo britânico tanto
no contexto político quanto econômico. Cabe
ressaltar que as manifestações culturais da época
também foram essenciais para adotar-se políticas
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linguísticas no Brasil, pois desta forma, as demandas
mercadológicas e interesses capitais poderiam ser
atendidos. (GILENO, 2013). Neste momento
histórico, o ensino da língua inglesa já tinha como
objetivo habilitar profissionais a fluência da língua
para estabelecer relações comerciais e outras
demandas do mercado de trabalho.
Em sequência ao bom relacionamento BrasilInglaterra (1808-1920), ocorria o fortalecimento da
economia nos Estados Unidos e após a Segunda
Guerra Mundial, expandiu no território nacional, o
modelo político norte americano e consequentemente
o início do estabelecimento da língua inglesa nos
programas educacionais brasileiros. Outro fator que
alavancou o ensino do idioma no Brasil foi a chegada
de multinacionais na década de 50, que abriria
oportunidade ímpar (SANTOS, 2009) de empregos
para quem tivesse o segundo idioma. Desde então, a
procura pelo o aprendizado do idioma e o
relacionamento entre os dois países dura até os dias
atuais.
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A ALFABETIZAÇÃO: UM DOS DESAFIOS
DO PROFESSOR DO ENSINO
FUNDAMENTAL I
Lourdes Assis de Carvalho Teixeira

RESUMO
Este trabalho apresenta uma reflexão sobre a prática
do que é ser professor de ensino fundamental I e
atualmente um dos tantos desafios encontrados nesta
profissão, a alfabetização. Um processo de aquisição
de habilidades individuais de leitura e escrita que
exerce um dos papéis mais importantes em nossas
vidas, pois prepara e qualifica o indivíduo para viver
em sociedade. A alfabetização é um processo
contínuo e apresenta muitos conflitos e angústias
entre os educadores, quando não alcançado o
resultado como objeto de aprendizagem. Cabem aos
professores diante das reflexões desta pesquisa,
obter o conhecimento das teorias de aprendizagem,
as hipóteses da escrita de uma criança e saber utilizálas a fim de garantir um ensino gradativo de
qualidade.
INTRODUÇÃO
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A alfabetização é um processo que, ainda que se
inicie formalmente na escola, começa de fato, antes
de a criança chegar à escola, por meio das diversas
leituras que vai fazendo do mundo que a cerca desde
o momento em que nasce e, e continua pela vida a
fora. Este processo continua apesar da escola, fora
da escola, paralelamente à escola. A criança vai
construindo conhecimento sobre o mundo em que
vive. Nesse processo de construção está inserida a
escrita, como um objeto cultural socialmente
construído. (PEREZ, 1992, P.22).
Sabe-se que a alfabetização exerce um dos papéis
mais importantes em nossas vidas, pois prepara,
qualifica o indivíduo, para que possa desenvolver a
escrita e a leitura. A alfabetização se modificou, se
transformou em função das descobertas realizadas
na área da Psicologia, em especial com as
descobertas da Psicogênese da língua escrita.
Hoje não basta a criança decodificar o que está
escrito, é preciso interpretar a mensagem e usar a
escrita e a leitura no dia a dia. Apesar de letramento
e alfabetização serem processos distintos, andam
juntos. Uma criança consegue identificar, por muitas
vezes, a mensagem que o autor/escritor quis passar
com usos de recursos não verbais atrelados ou não a
texto, do que escrever ou visualizar somente
grafemas ou letras. O educador precisa compreender
o que ocorre e como ajudá-la a se apropriar da
escrita.
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necessário que o professor tenha estratégias,
habilidades diferenciadas e organize práticas
pedagógicas para lidar com as diversas fases de
escrita de uma criança e os diferentes eixos do
processo de alfabetização, tornando o ensino eficaz e
prazeroso. Construir um ambiente alfabetizador e ser
um mediador no processo ensino-aprendizagem e
articular os eixos de sistema de escrita alfabética,
leitura, escrita e linguagem oral é essencial para
ajudar a criança a se apropriar da cultura escrita, além
de orientar os pais quanto a este processo.
HISTÓRIA DA ALFABETIZAÇÃO
Partimos da origem do nosso alfabeto com início
pelos fenícios. O silabário fenício foi tomado pelos
gregos, passando a ser de organização fonológica da
língua com a inclusão das vogais.
O sistema de escolarização e alfabetização passou
por muitos estudiosos de renome como Rousseau,
Fröbel, Locke, Pestalozzi, Montessori tentando
chegar a um método que atinja a todos na educação.
Quando Ovide Decroly (1871-1932) devotou-se aos
estudos de educação, combateu ao adestramento da
criança/paciente ao qual era submetida na escola. Em
seus estudos, queria coordenar as atividades
escolares, fazendo com que pudessem aprender uma
atividade pessoal: a escola para a vida pela vida.
Decroly defendia que quanto mais estímulo e contato
a criança tiver com o meio e as coisas que a rodeiam,
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melhor será sua expressão. O mesmo processo se dá
com a leitura. Não é natural obrigar uma criança a
memorizar sílabas, letras, começando do simples
para o composto, do concreto para o abstrato. Para
ele, a representação da linguagem não depende do
domínio de atividades motoras, mas de um processo
histórico e individual de estruturação de todo um
sistema de representação simbólico. Para Decroly, a
representação gráfica dos sons da fala segue as
mesmas etapas pelas quais a humanidade passou
até dominar esse instrumental para comunicar-se.
Em seus estudos há cinco etapas da aquisição da
escrita. Na primeira etapa, pictórica, a escrita se
assemelha a desenhos abstratos dos objetos
representados e ainda não é associada ao som, mas
à imagem do que se quer representar.
Na segunda etapa: uma tentativa de produzir uma
escrita com traços próximos a escrita cursiva, com
grafismos já bem definidos. Há um certo crescimento
da escrita, que busca auxiliar a memória. Já na
terceira etapa, é a evolução da escrita, marcado pela
preocupação com o traçado da letra e as
propriedades sonoras do significante, a escrita
separada em pedaços.
Na quarta e quinta etapa, a criança já escreve de
forma original, porém sem dominar toda a
complexidade da relação fonema/grafema. É o
momento que a criança começa a escrever e ler o que
escreve.
Conhecida
pela
individualidade,
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intermediária. Algumas crianças apresentam mais
domínio que outras.
Nenhuma revolução conceitual pode ser feita antes
de passar por Decroly. Ele declara que é importante
antes de buscar novos métodos, ter como base,
conhecimento, os anteriores. E ele foi muito
importante no processo de alfabetização.
Para Freinet, o método natural era dividido em 5 fases
de escrita também: a primeira do grafismo simples ou
não-diferenciados,
conhecido
por
garatujas,
grafismos separados. A segunda é do grafismo
diferenciado ou justaposto. Começam a se aproximar
das letras e numerais, diferenciando desenhos e
escrita. Na terceira fase, imitação da escrita,
utilização de letras do próprio nome, mais por
repetição. Na quarta fase, utilização dos sinais
convencionais, com ou sem valor sonoro. A criança
percebe que há regras, formas para imitar e fixar.
Começa a interpretar textos com auxílio de adultos.
Na última fase, a escrita alfabética, a criança domina
e identifica sozinha o alfabeto, palavras e sabe se
comunicar por escrito. De acordo com Freinet, não há
idade para ensinar o alfabeto, a criança, deixando-a
livre, alcança sua autonomia.
No século XVIII, Rousseau foi a inspiração de
métodos pedagógicos universais que caminhavam
para a pedagogia moderna a partir do século XIX.
Partindo do pressuposto que todo método ou teoria é
utilizado para compreender a educação como
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processo histórico e social, a criança está inserida
nele.
Até o século XX, a falta de bases científicas sobre
comunicação verbal, a escrita e linguagem foram
percussores para que houvesse uma falha e falta de
métodos, propondo apenas o ensino de alfabeto de
forma mecanizada, por combinações, seguindo de
gramática como algo pronto e acabado. Surge aí o
método mais conhecido por todos, processo de
codificação e decodificação, o método tradicional, que
foi utilizado antigamente, com uso de cartilhas, um
processo mais mecânico, com repetições.
Anos depois, meados do século XXI, provido de
Emilia Ferrero, o atual método se ampara, baseado
no construtivismo, onde a criança de forma natural e
no seu próprio tempo, com as fases da escrita,
aprende a ler e escrever sem cópias, com
contextualização do mundo real.
Conhecer a história e o processo de alfabetização
tem como objetivo fornecer ao professor alfabetizador
que se situe nas discussões, nos avanços, nos
métodos, processos e faz o profissional pensativo em
todos os modos de alfabetizar. Historicamente, as
discussões sobre métodos de alfabetização se
organizam em torno da eficácia dos processos e
métodos que já existiram.
MÉTODOS TRADICIONAIS DE ALFABETIZAÇÃO
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No Brasil, meados do século XIX, a educação
brasileira utilizava de métodos tradicionais nas
escolas, considerando a escola como um papel
político-social para um cidadão, que permitia a
população um pouco de cultura aos que a
frequentava, pois muitas vezes a alfabetização era
dentro de casa. Durante esse período, o Brasil
utilizava de três métodos, chamados de sintético,
analítico e misto.
O método sintético, baseado muito no behaviorismo,
é um dos mais antigos que existem, muito utilizado
nos países da Europa, tendo como influência o latim
e consequentemente a língua materna de cada país.
Sistema que se utiliza do menor para o maior,
exemplo: fonema, grafema, sílaba, palavra e
sentenças ou frases, chegando na escrita e leitura.
Esse método se consiste em três partes: alfabético,
fônico e silábico, distinguindo o maiúsculo e
minúsculo, sequenciado pela ordem alfabética. O
processo vai codificando uma letra, sílaba até
decodificar uma palavra. Sempre de uma sílaba mais
fácil, exemplo B-A, BA até uma sílaba composta B-RA, BRA.
Esta metodologia de ensino tinha a concepção de que
a aula deveria acontecer apenas dentro da sala, em
que o professor ensinava, passava os exercícios, e
depois a corrigia, seguindo em frente, sempre com os
comandos do professor em sala, tendo a impressão
de que o aluno era sempre “vigiado”. Sempre
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utilizando de frases como: “O rato roeu a roupa do rei
de Roma”, partido de uma frase principal, tiravam as
vogais, depois consoantes, sílabas, palavras,
baseado em repetição e memorização. A criança só
consegui produzir um texto a partir de um
conhecimento amplo das famílias alfabética: BA-BEBI-BO-BU, juntando com outras e formando palavras,
assim por diante, havendo preocupação com a
ortografia e não com o sentido do texto.
Os alfabetizadores trabalhavam dedução, indução,
exigindo um conhecimento global como estratégia de
ensino atrelado a leitura como processo auditivo,
tornando assim audiovisual a alfabetização. Se
utilizava do áudio e grafia, ou seja, o som e a escrita,
independentemente de qualquer criança.
O método analítico, trabalhava muito com insights,
deixando a criança um pouco mais livre que o
primeiro, fazendo com que se preocupasse mais com
o sentido do texto, mesmo que fosse partindo do
menor ao maior, mas não somente por silabação,
mas sim por palavração, onde o processo mental da
criança era exposto, tendo mais sentido a ela mesma,
porém não chegava ao entendimento global de um
texto, por ser pausado também.
No processo da leitura e da escrita, quando se
introduziam os dois métodos, a criança passava por
um estágio de escolarização em que, pelo uso de
sentenciar frases, pequenos textos, descobria a
mensagem por meio de frases, e o vocabulário mais
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preciso naquele momento era dividido em palavras e
posteriormente silabado. Tínhamos a famosa cartilha,
um material pedagógico produzido com essa
finalidade, passando por um processo global.
Estes métodos a base de cartilhas ou tradicionais
eram mecanizados, por muitas vezes seguidos de
listas, cópias, ditados, decomposição de frases em
palavras, chegando nas sílabas como processo de
memorização. Muitas vezes o alfabetizador pedia
para escrever, seguindo modelos, copiando e muitos
não sabiam o que estavam fazendo.
No Brasil, as primeiras cartilhas foram escritas no Rio
de Janeiro, passando por algumas cidades
posteriormente. Durou um longo período, até que
novas exigências sociais, pedagógicas fossem
revistas, já que não havia diálogo de leitura com a
escrita, por ser meramente um processo mecânico.
Foram mudadas, tentando chegar a um consenso de
que era necessário leitura e escrita se conversarem,
não dividindo etapas de aprendizagem, mas se
complementando.
Há também o que chamamos de soletração, onde a
combinatória de letras e sons, com auxílio do
professor, de forma visual, as sílabas são aprendidas
de cor e com elas, palavras isoladas fora de um
contexto.
O método fônico também é conhecido, mas pouco
utilizado no Brasil, ensina-se a criança a produzir
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oralmente os sons representados pelas letras e a unilos para formar sílabas e palavras. Partindo de formas
curtas, decodificando sons da língua, na leitura e a
codificá-las na escrita.
A chamada metodologia de base linguística propõe
ensinar a ler a partir de orações, um método
elaborado na década de 1970 por Helena Gryner e os
objetivos eram respeitar a fase de desenvolvimento
cognitivo e afetivo em que a criança se encontra e
torná-la como sujeito do processo, cabendo a ela a
descoberta e iniciativa, com critérios estabelecidos
pelo professor entre fácil e difícil.
Alfabetização a partir de palavras-chave propõe o
ensino das primeiras letras destacadas de uma frase
ou texto mais extenso, formando novos vocábulos.
Há o método Paulo Freire, que se classifica como
palavração, com a importante diferença de que as
palavras geradoras (chave) apresentadas aos adultos
analfabetos são pesquisadas no universo vocabular
deles próprios.
Precisamos entender que escrita e oralidade têm
tempos diferentes. Leitura e escrita são processos
diferentes, mas que ambas se complementam. A
criança precisa estar nesse contexto que se
complementa, havendo interação entre o que está
aprendendo a escrever e ler e ao mundo ao qual está
inserida. Alfabetizar não é somente transmitir,
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codificar, decodificar códigos, mas um envolvimento
de tudo.
Alfabetização se refere ao processo de aquisição da
escrita enquanto aprendizagem de habilidades para
leitura, escrita e as chamadas práticas de linguagem,
associada a escolarização, de forma formal e
individual.
Para Leda Tfouni (2010) A escrita é chamada de
produto cultural por excelência, um resultado sobre o
mundo. Há cerca de 5.000 anos antes de Cristo. A
escrita tem a finalidade de difundir ideias,
principalmente impressas. Há uma relação de poder,
autonomia para quem a possui desde suas origens,
considerada como causas do aparecimento de
civilizações modernas e desenvolvimento científico,
tecnológico e psicossocial da sociedade.
Letramento, como é de conhecimento de todos, é um
neologismo usado desde os anos 80, quando
começaram a chegar no Brasil, as traduções feitas
dos estudos de Luria e Vygostky. Reflexões estas que
contribuíram de forma significante para os estudos
que chamamos de Letramento, filiado as teorias de
linguagem,
linguística
e
marcado
pela
heterogeneidade de aprender, quando na verdade
chegamos naqueles não-alfabetizados.
Os estudos sobre letramento não ficam apenas
naqueles que não foram alfabetizados, mas também
as consequências dessa ausência de escrita
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individualmente. Não há um conceito fechado sobre,
mas é um termo técnico que se ocupa das questões
da escrita sob vários enfoques, por isso a
complexidade. Hoje, tão importante quanto conhecer
o sistema de escrita, é poder se engajar em práticas
sociais letradas.
Aprender a ler e escrever implica não apenas o
conhecimento das letras e do modo de decodificá-las,
mas a possibilidade de usar o conhecimento em
benefício da expressão, da comunicação dentro de
um contexto social.
Como conciliar essas duas vertentes da língua em um
único sistema de ensino, começam os desafios: o
desafio de ensinar a ler e a escrever e aprender a ler
e escrever. Há um embate conceitual e ideológico. É
preciso saber o conceito de ambas, saber que são
processos distintos, paralelos e simultâneos, mas que
se complementam. E nessa ambivalência conceitual
surge o desafio dos educadores: o alfabetizar
letrando. Contagiado pelo conceito do funcionamento
linguístico, vem um resumo, uma prática que aumenta
o fracasso escolar, baseada numa metodologia
etnocêntrica, que isola o ensino padrão da norma
culta da escrita.
A PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA
Desde o início dos anos 80, o Brasil tem demonstrado
um interesse de professores e estudiosos pela
alfabetização através de seminários, congressos,
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estudos, troca de experiências em mesa-redonda,
assim como alguns países da América Latina. Nesse
período surgem Emilia Ferrero e Ana Teberosky,
duas pesquisadoras do processo de alfabetização e
resolvem publicar seus estudos em meados de 1979,
numa obra chamada Psicogênese da Língua Escrita,
revolucionando alguns conceitos já existentes,
criando um paradigma na forma de interpretar o que
a criança lê e escreve. Em seus estudos sobre como
alfabetizar, trouxe uma preocupação para essa nova
realidade
educacional,
provocando
muitos
questionamentos e enfrentamentos devido ao
fracasso escolar apresentado nas séries iniciais,
principalmente menos favorecidas, mas que com o
tempo, descobriram que a questão social era apenas
um dos fatores que contribuíam para esse fracasso.
De acordo com as investigações de Ferrero e
Teberosky, não é necessário um novo método de
ensino para leitura e escrita, mas entender quais são
os processos nos sujeitos destas aquisições,
interpretar a aprendizagem a partir de elementos
externos feitos por um sujeito passivo, associando
interação
de
estímulos
e
respostas
por
associacionismo. Ou seja, as crianças interpretam o
ensino que recebem, de forma natural, gradativa e por
assimilação, associando o sujeito (criança) ao objeto
de aprendizagem (a escrita) para a compreensão do
objeto, os erros, quando precoces na aquisição da
língua, fazem parte do processo da escrita, sendo
valorizado pelo desempenho infantil.
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As investigações deste estudo propõem propostas
para desvendar esse desdobramento no qual
momento diferente de aquisição, fase ou período da
escrita a criança se encontra, se aproximando da
escrita convencional. Para as autoras em sua obra,
essa aquisição da escrita é apresentada na infância,
antes do que a escola imagina oferecer, que essa
mesma criança é sujeito em busca de conhecimento,
que ao se inteirar de outros métodos, faz essa ligação
entre os estímulos e respostas. A criança não chega
na escola sem conhecimento prévio linguístico, que
por muitas vezes ignorado por dois motivos: o
primeiro, acredita-se que é tratar a língua escrita
como a fala e o segundo é que o modelo de
aprendizagem que a maioria dos métodos de
alfabetização reproduz é ultrapassado. Ferrero
acredita que a criança não é capaz de distinguir
fonemas da sua língua, mas uma representação do
mundo verbal ao invés de transcrição gráfica de sons
falados.
Partindo de suas concepções sobre a escrita da
língua, Ferrero faz uma distinção entre a técnica de
ensino e o processo de aprendizagem, que nem tudo
o que está sendo ensinado coincide com o que
deveria ser aprendido, existindo um processo de
construção de conhecimento. Não basta, por
exemplo, a criança conseguir representar em uma
folha de papel branco, algumas grafias, se não
consegue associar esses símbolos, grafias a uma
relação simbólica com a fala, criando um sentido
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semântico, já que a característica da escrita não se
assemelha com o objeto apresentado. Seria
importante a contextualização para essa criança, para
que não expressassem apenas traços ao reproduzir
no papel. Uma vez compreendido, próximo passo
seria a organização da língua. São esses aspectos
conceituais que a psicogênese da escrita pretende
estudar.
Seria então, fundamental criar algo que não
implicasse apenas na cópia, a fim de memorização,
mas registrar de forma natural e espontânea a
organização desse sistema. Uma hipótese de obter
bons resultados é a criança estar em constante
movimento alfabetizador, de leitura, de exposição a
escrita e leitura. As crianças podem seguir como
modelo os pais, professores ao ler uma história, um
jornal, um bilhete etc. A observação das crianças gera
um comportamento de repetição com valor e
significado para elas.
Para aprofundar essa relação de significado e signo,
foi necessário como fase experimental dos estudos
de Emilia Ferrero, a apresentação de cartões com o
que podia ou não ler. Ao contar uma história, o
repertório de palavras conhecido pelas crianças era
exposto de maneira diferenciada, para que
mantivesse o significado para elas. Esse repertório
era do mesmo campo semântico, por exemplo:
brinquedo, animal, escola etc. Após cada palavra, a
criança deveria ler a própria produção, indicando
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onde a leitura estava sendo adquirida. Neste primeiro
experimento, foram analisadas 108 crianças de renda
baixa na Argentina, país de Emilia Ferreiro, com idade
aproximada de 4 a 6 anos, as quais apresentaram
escritas diferenciadas, submetendo a um estudo mais
avançado, propondo as hipóteses de escrita e que as
crianças, mesmo antes e ler, apresentam
conhecimento favorável do que pode ou não ser lido,
diferentemente do adulto.
O critério mais utilizado pelas crianças tinha caráter
quantitativo, elas alegavam que com poucas letras
não podiam ler esses cartazes, que na maioria
atribuídas três letras, elas relatavam que não havia
leitura, pois não atribuíam significado como
conhecemos de artigo, pronome etc. Não havia valor
para elas. Apenas atribuíam as palavras maiores. O
tamanho da letra, maiúscula ou minúscula, o formato
imprensa ou cursiva também interferem no caráter
quantitativo. Há confusões na contagem de
caracteres quando é utilizada cursiva ou minúscula. A
esse critério, Ferrero deu o nome de hipóteses. Já
para as crianças de escolar de renda média, o caráter
foi mais qualitativo, mas que também não se refere a
compreensão somente simbólica da grafia, mas por
muitas vezes ao contexto ao qual estava inserida. A
observação destes resultados gerou a existência de
três momentos distintos na construção de
diferenciação entre letras e números. No primeiro
momento, há a diferenciação de que letras é para
escrever, mas apenas representa uma grafia,
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necessitando da imagem para atribuir um valor,
enquanto o número a criança já consegue entender
que quando isoladas de um sistema escrito é para
contar, mas que quando atribuída a outra letra, há
uma confusão na leitura e escrita. Após este
momento, onde a criança passa a entender e
diferenciar, entendem as funções de ambos: letras
servem para escrever e números para contar. No
terceiro momento, voltam algumas dúvidas como “ler
números”, “contar histórias”.
O conhecimento das letras para Ferrero existe por
etapas de aproximação, onde no primeiro momento a
criança passa a reconhecer as letras e atribuir nomes
de possuidores. Exemplo “M” de Mamãe, “CA” de
Carolina. Próximo passo é quando a criança por volta
dos 5 e 6 anos, nomeiam as vogais de maneira
estável, geralmente associadas aos nomes de
pessoas também, como por exemplo: “M” é o MA DE
Maria, “G” é o GU de Gustavo. Próximo conhecimento
desenvolvido é o uso correto de consoantes e vogais,
exemplo: “S” de Silvia e de Santos. E o último nível
de aquisição é representado por todas as crianças
que nomeiam tudo com todas as letras do alfabeto,
indicando o valor sonoro de cada uma. Outra
informação importante como resultado do estudo é
reconhecer o W como M invertido, que o A é um V
cortado etc.
Passando por essas etapas, pode ser introduzido a
pontuação e orientação de leitura, que para criança é
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totalmente abstração, desenvolvido pela prática
cultural da leitura, que mesmo ainda podem ser
reconhecidos como letras. Exemplo disso é sinal de
interrogação (?) conhecido como 2, 5 ou S., para
algumas crianças é conhecido como coisas, mas não
letras, nem números. Chegando até a última etapa
que é o reconhecimento como marca, sinal.
Um dos aspectos também considerados importantes
na alfabetização é a orientação espacial da leitura,
que adquire pela explicação, exemplificação e
orientação da criança, começando da esquerda para
a direita, além de outras como para cima, para baixo,
fazendo com que a criança aprenda a se localizar em
um texto, mas também não se nega a importância de
uma criança estar totalmente inserida no mundo da
leitura, adquirindo hábitos, exemplos de outras
pessoas.
Para Ferrero e Teberosky, a exploração de escrita
espontânea de outras frases, palavras, além do nome
próprio, abre caminhos para a criança, antes mesmo
do ensino sistemático. Quando ainda não está na
escola, a criança brinca, tentando representar objetos
com rabiscos ou garatujas como chamamos e por
muitas vezes é corrigida, ouvindo que está errado,
enquanto verbalmente quando ela consegue decifrar
algo em anúncios publicitários nas ruas, é aceito com
naturalidade se houver um erro. Mesmo errando, a
criança é levada a um autocontrole inconsciente que
só deve escrever "certo” a partir de autorização de um
388
Lourdes Assis de Carvalho Teixeira

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

adulto, geralmente na pré-escola, pensando sempre
no acerto. Neste estudo, as crianças foram
encorajadas a escrever do jeito que sabem e algumas
se negaram a escrever. As que escreveram,
perceberam a necessidade de fazer diferenciações
de aspetos construtivos dessa evolução escrita que
são representadas em cinco fases.
HIPÓTESES DE ESCRITA
Nível 1: indiferenciação da escrita
Quando se fala nas hipóteses de escrita, elas
apresentam semelhanças entre si. Nos dois primeiros
níveis não registram traços com a intenção de
escrever a sonoridade. São mais fáceis, chamados de
pré-silábico, pois não se compara com o momento
crucial da aprendizagem da escrita, já detectada no
estágio três, que há uma tentativa rudimentar entre
escrita e som, caracterizado por Ferrero como
concepção silábica, onde a partir desse momento o
professor pode inferir um caráter referencial entre a
escrita, signo e significado, pois há sonoridade,
reconhecimento de algumas consoantes com todas
as vogais. As fases da escrita de acordo com Ferrero
são: nível 1 conhecida como escrita indiferenciada,
onde não há diferenciação existente de uma palavra
e a outra, os traços são muito semelhantes, se são
escritos por modelo de imprensa, os traços são
descontínuos ou com continuidade, porém todos
muito iguais, quando letra cursiva. Por muitas vezes
o tamanho do objeto se reflete na escrita. A criança
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utiliza de estratégia como essa para mensurar o
tamanho, exemplo: a palavra elefante, por muitas
vezes escrita de forma aumentada, exaltando o
animal.
Nível 2 - diferenciação da escrita
A característica principal desta fase é tentar
diferenciar os grafismos produzidos. A hipótese de
quantidade mínima de caracteres é determinante
nessa etapa. A noção de letras é pequena, mas se
difere na ordem, representando diversas palavras
para a criança. É comum que a criança nessa fase se
aproprie mais das letras próximas ao seu nome, e as
demais palavras precisam ser interpretadas pelo
próprio autor, que reconhecerá a escrita.
Nível 3- hipótese silábica
Nessa etapa a criança inicia a tentativa de
estabelecer relações da grafia com a sonoridade,
atribuindo a cada letra ou marca escrita o registro de
uma sílaba falada. Aparecem então sinais qualitativos
e quantitativos neste momento. Pode haver a
hipótese de a criança representar partes sonoras da
fala. Há a frequência de a criança utilizar de letras no
meio da palavra, apenas para constituir o tamanho
dela, desprendendo das três letras que no mínimo
usaria como exemplo. Já utiliza de letras que não
necessariamente são constantes em seu nome.
Podemos atribuir em muitos casos o que chamamos
de silábico sem valor pois não consegue ainda
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agregar todas as vogais com as consoantes e
diferenciar os sons emitidos, embora consiga
isoladamente identificar todas as vogais. Quando
passa a escrever a mesma palavra dias depois e
reconhece as letras escritas a mais, ou quando
assimila a vogal com outra consoante e consegue
produzir na escrita, a fala propriamente dita,
chamamos de silábico com valor.
Nível 4 – hipótese silábico-alfabética
São alguns ajustes na escrita que marcam essa fase.
É um momento de transição onde alguns segmentos
são revistos, outros não. Esta fase permite ao
alfabetizador um novo olhar, a criança agrega mais
letras à escrita, os sons são representados por mais
de uma letra. É a fase conhecida como “come letras”,
porém já há uma compreensão melhor do que a
criança quis escrever.
Nível 5 – hipótese alfabética

Nesta fase a criança já superou e venceu todos os
desafios e obstáculos da escrita, cada caractere é
responsável por um som, menor que a sílaba. Não
está acabado o processo de alfabetização, mas a
criança já consegue ter a legibilidade do que está
escrito. A presença dos erros ortográficos é normal. A
criança não deixa de escrever com medo de ser
corrigida. Consegue entender qual é a função da
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língua escrita, havendo distinção entre letras,
números, sinais e marcações.
CONCLUSÃO
Muitas discussões sobre a prática alfabetizadora têm
se centrado na polêmica sobre os métodos utilizados,
daí a importância de analisarmos as concepções da
criança sobre o sistema de escrita. Para alguns
alfabetizadores há uma visão adulto Centrica, onde a
melhor forma de aprender é qual nos enquadramos
quando crianças. Outros encaram como um problema
a confusão de desenhar letras e escrever e por último,
redução do conhecimento do leitor ao conhecimento
das letras e seu valor sonoro convencional.
Precisamos entender que os métodos, inclusive o que
nós aprendemos, não podem criar conhecimento,
apenas oferecem sugestões, incitações, formas
práticas de como assimilar informação ao prévio
conhecimento que a criança já tem.
Nenhuma prática pedagógica é neutra, todas estão
apoiadas no objeto e o processo dessa
aprendizagem. É necessária
uma reflexão
psicopedagógica, se apoiando em uma reflexão
epistemológica, mas centrada na criança como
sujeito de conhecimento e a leitura e escrita como
objeto de aprendizagem. Não há o melhor método, a
melhor prática, o que se sabe hoje é que através da
psicogênese da escrita, a criança é um sujeito ativo
de aprendizagem e está inserida naturalmente ao
mundo das letras, crescendo de forma natural e
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gradativa, dentro do seu ritmo, sem um processo
mecanizado.
Surge então mais uma dúvida e considerada como
desafio para alguns professores: Durante o processo
de alfabetização é possível dissociar o ensino da
leitura e da escrita enquanto aprendizagem de suas
técnicas diferentes, embora complementares?
A resposta para estudiosos, assim como Emilia
Ferreiro, é sim. São processos diferentes, que se
complementam. A criança quando adentra na escola,
já traz consigo um universo de letras muito maior do
que a escola deve ensinar. Ela pode produzir textos
fora da escola, enquanto na escola é autorizada a
copiar, sem erros, produzindo de forma pessoal ou
coletiva. A criança recebe informação extraescolar e
carrega consigo para a escola, fazendo parte do seu
senso comum.
Nos dias de hoje é mais comum em nossa sociedade,
que a alfabetização seja desencadeada pelo
letramento, a partir de ouvir histórias, observar
cartazes, murais, confecção de cartas, bilhetes etc.
Porém em situações de baixo nível social, muitas
crianças só têm esse acesso nas escolas, com o
início do processo formal de alfabetização.
É possível ler, sem saber ler. Vejamos o exemplo
seguinte: ao oferecer um jornal para uma criança, há
elementos textuais que auxiliam na leitura, como
manchetes com letras maiúsculas, sinais de
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pontuação, imagens, outras características de
elementos não-verbais, datas etc. e ao final a criança
diz: ” aqui deve falar..., essa imagem mostra...” entre
outras falas, mostrando de fato que a criança pode
ler, sem saber escrever. Daí processos diferentes,
que se complementam. Se pensarmos que o ensino
da língua escrita é codificação de símbolos, é
possível dissociar o ensino. Já escrever o sistema
alfabético mediante a valor sonoro é mais difícil, não
deixa de ser um processo de repetição, e/ou
decodificação.
Entender o processo de construção da escrita,
planejando e divulgando as situações experimentais
em que a criança vivencia a escrita tal qual é vista, a
leitura tal como a entende e os problemas tal como os
propõe para si, Emilia Ferreiro entusiasmou diversos
estudiosos sobre o assunto.
Alguns professores alfabetizadores conceituam esse
processo como o mais difícil. Alfabetizar uma criança
é diferente de 28, 30 em uma sala. Os ritmos de
aprendizagem variam. Algumas crianças não
frequentaram pré-escolas, outras sim, seja rede
pública ou privada, a obrigatoriedade de matrícula
aos 6 anos, a criança ainda apresenta sinais de
imaturidade para um sistema tão complexo, a
heterogeneidade na sala de aula, aí os problemas
começam. Como alfabetizar? Como selecionar,
organizar e transmitir o conteúdo? Como fazer se as
teorias educacionais que são ensinadas nas
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universidades são diferentes das situações na
prática?
Muitos professores estão enfrentando esses desafios
dentro da sala de aula, tentando garantir uma
qualidade de ensino, mas mesmo com a psicogênese
da língua escrita, que fornece um bom estudo sobre
a compreensão da escrita e leitura da criança, de
acordo com seu ritmo natural, ainda é difícil, pois o
construtivismo é muito complexo, exige estudos,
aprofundamento, reflexão e condições que faltam à
maioria dos professores. Muitos não conseguem
distinguir a diferença de alfabetização, escrita e
letramento também, o que veremos neste estudo.
Cabe como uma das funções aos professores
acompanhar as mudanças sobre os processos de
ensino, os conceitos e atualizar suas práticas com
base nas teorias em relação a alfabetização, saber
diferenciar as fases da escrita, saber o real significado
de letramento e utilizá-lo como ponto de partida e
consequentemente a leitura.
São
necessárias
estratégias,
habilidades,
metodologias, técnicas diferenciadas como práticas
pedagógicas, a construção de um ambiente
harmonioso e alfabetizador, articulando as fases da
escrita, os eixos de aprendizagem, tornando o ensino
eficaz e prazeroso.
Não há receitas para ensinar uma criança a ser
alfabetizada, mas devemos pensar no processo de
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letramento, alfabetização, escrita, leitura juntos.
Embora sejam termos isolados, conceitos diferentes,
ambas se complementam. O desafio maior é saber
conciliar todos os conceitos e aplicá-los na prática
com 25 a 35 crianças em sala de aula, diante de todos
os questionamentos que já fizemos.
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A PRÁTICA ESPORTIVA NA ESCOLA
Luis Ricardo Acedo

Por diversas vezes temos no esporte uma importância
exagerada sobre a vitória, o ganhar algo, sem medir as
consequências de como, ou por qual caminho chegaremos
a ela, com isso observamos que uma característica como
essa, não pode contribuir para a formação dos alunos que
algum dia iremos lecionar.
A Educação Física desportiva começou na França, foi
durante essa época que o esporte iniciou-se ganhando
mais empenho nas aulas, sendo mais importante do que
qualquer um dos componentes da cultura corporal que
hoje visamos com maior importância.
Os professores de Educação Física, a escola, a sociedade
e os alunos precisam compreender, que o Esporte e a
Educação Física são diferentes, como afirma Oliveira
(apud CORREA, 1999, p. 116), “entendemos que a
Educação Física e Esporte são manifestações, instituições
praticamente distintas”. E essa diferença é ignorada por
falta de interesse de ambas as partes, visto que isso
implicaria em muitas mudanças estruturais não muito
convenientes para todos os grupos.
É preciso que em longo prazo, seja feita uma reinvenção
do significado de Educação Física e Esporte,
possibilitando assim, uma transformação didática e
metodológica mais eficaz.
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A educação física não pode ser só esporte e o
predomínio do conteúdo esportivo quase que
tornando a educação física um sinônimo de esporte.
Porém, para além do esporte, não significa que
devemos excluí-lo também. Mas dar um tratamento
pedagógico adequado para as finalidades escolares,
assim como trazer os outros conteúdos da cultura
corporal, para o currículo escolar.
Muitos dos atletas que nós temos contato hoje em dia,
tiveram sua primeira experiência com a prática em
esportes na aula de Educação Física e é para mostrar a
importância desta disciplina na formação das pessoas que
nós estamos mergulhando nesse tema.
Vamos ver como é a realidade do esporte na educação
brasileira e no mundo. A Educação Física é respeito,
educação e solidariedade, existem estudos e pesquisas
que mostram a atividade física, a educação física e
qualidade de vida melhor quando as crianças ou os
adolescentes se envolvem nessas atividades.
Na Educação Básica está garantido que ela compõe a
Base Nacional Comum, o que quer dizer que, parte de
todos os nossos estudantes na Educação Básica precisam
aprender e se desenvolver na Educação Física. Vamos
refletir qual é a importância da educação física na vida.
Nos países em que acontecem Olimpíadas tem sempre
desenvolvido e deixado para aquela cidade projetos
educacionais.
O foco da Educação Física nas escolas, não é a do esporte
em seu desenvolvimento geral dos alunos, as aulas são
preparadas de acordo com a faixa etária, então crianças
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de até 10 anos praticam atividades como circuitos que
desenvolvem habilidades motoras e quando mais velhos
na adolescência o foco da aula muda e são esportes.
Até os 10 anos de idade, todas essas habilidades que são
necessárias, independente da modalidade em que
focamos, devem ser a coordenação motora, noção de
espaço temporal, óculo manual, de forma que os alunos
possam trabalhar com cada modalidade específica com
muito mais qualidade.
Existem trabalhos interdisciplinares que focam o que os
alunos estão aprendendo em sala de aula e deve ser
trazido para o espaço prático e assim, contextualizamos o
conteúdo da sala de aula com atividade física.
Por exemplo, se o aluno tem uma aula de história e nós
trabalhamos com a história dos esportes, mas em um
ambiente mais lúdico, de forma que ele possa conectar as
informações e aprender de uma forma mais prazerosa.
A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade dentro da
escola é fundamental, para que os conteúdos da educação
física escolar estejam totalmente casados com o projeto
educacional da própria escola, ou do sistema educacional
como um todo, o ideal seria, evitar que o exercício de
atividade física da escola de maneira geral, fosse a
período adverso, até para evitar o excesso de agitação
durante a aula formal.
Se os professores trabalhassem juntos, dentro do
conteúdo, da proposta, isso acabaria sendo viabilizado e
melhoraria de forma drástica o comportamento em sala de
aula.

Cultura corporal
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A sociedade pede uma Educação Física para além do
Esporte, pois, somente quadra, limita muito o
aprendizado. Ela tem quatro linhas, podemos contar
com inúmeros esportes coletivos mais comuns, por
exemplo, basquete, vôlei, futebol, handebol e etc.
então muitas vezes, acabamos nos prendendo e aos
alunos a esse espaço, porque estar ali é mais fácil,
pegar uma bola, organizar um time e vamos aprender
os esportes.
Mas prender o porquê fazer, então, conhecer a
cultura corporal é ir além dessas quatro linhas, se
pararmos para pensar em quantas ginásticas existem
no mundo, quantas danças existem, são várias as
possibilidades.
Propomos diversificar o conteúdo, com isso a aula de
educação física, amplia a possibilidade do aluno se
identificar com uma ou mais práticas da cultura
corporal. De uma forma negativa, aquele aluno que
não consegue correr muito bem, ou jogar bola,
aparece de imediato, por isso a importância de
diversificar os conteúdos.
O professor tem que buscar dentro das suas práticas,
atividades que possibilitem a participação efetiva de
todos os alunos. Ou mesmo dentro dessas práticas
esportivas, criarem situações para que todos tenham
condições de participar, por exemplo, no caso de
meninos e meninas, montar times mistos, não
podemos apenas ter a visão biológica de que
meninas não têm o mesmo rendimento que meninos,
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Devemos pensar quais tipos de práticas, podemos
planejar para favorecer meninos e meninas, numa
mesma concepção para atuarem na mesma aula e
isso vai acontecendo com todas as práticas.
Além do que, incluir todos os alunos nas aulas de
educação física, permite que o professor trabalhe
com valores que ultrapassam os valores técnicos, e
diversificar os conteúdos da aula de educação física
também significa adequar práticas que já são
conhecidas dos alunos aos objetivos educacionais.
Com tantas possibilidades para trabalhar a cultura
corporal na escola e como construir um currículo da
educação física?
A construção do currículo da Educação Física tem
que levar em contrapeso três variáveis: Primeiro, a
própria tradição dos conteúdos clássicos da área que
são os esportes, jogos, brincadeiras, danças, lutas,
ginásticas e isso seria como dizer para um
matemático o que é a matemática, álgebra,
trigonometria e equivalentes, uma outra questão é a
cultura corporal muito ampla, não é possível incluir no
currículo todas as lutas, todas as ginásticas, então
precisa levar em conta, um diagnóstico do aluno, da
escola, do interesse dele e o que seria a terceira
variável, a contemporaneidade, o que se estão dando
essas práticas na contemporaneidade para vida do
aluno.
Pensando no ensino médio é necessário que os
professores e alunos tenham bem definidos os conceitos
404
Luis Ricardo Acedo

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

de Educação Física e Esporte e sem esquecer-se da
cultura corporal.
As aulas de Educação Física atualmente estão cada vez
mais voltadas para aptidões físicas e práticas esportivas,
dando importância somente as suas regras e técnicas,
deixando de lado a coletividade e afetividade, por isso as
aulas tendem a concentrar grupos de alunos, causando
assim exclusões e falta de interesse de alunos menos
habilidosos e fora dos “padrões corporais” ou de alunos
que não se expressão corporalmente igual.
Com essa febre de esporte ele acabou se tornando um
componente comercial, com várias funções, podendo até
ser usado na política para desviar a atenção de uma
sociedade que consome esporte a todo o momento,
disposto até a pagar para assistir um evento esportivo na
sociedade atual o esporte tem um grande papel de
influência na vida de todos; esse fenômeno social ganha
mais força com a evolução dos meios de comunicação.
Para Betti (1998), essa popularidade dos astros, as
imagens e o sucesso que o esporte está envolvido mexem
diretamente com a indústria de telecomunicação se
tornando um alvo muito interessante. Hoje podemos ver
claramente repercussão que o esporte e a TV podem
juntos:
Não a lugar onde se ausente o discurso da TV sobre o esporte.
Insiste-se que haverá mais países disputando as eliminatórias
da copa de 1998 de futebol do que filiados a ONU. (BETTI, 1998
P.76)

Essa repercussão com certeza influência a todos,
principalmente aos alunos que assistem seus ídolos na TV
e muitas vezes até se espelham neles.
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O Esporte é o fenômeno mais importante da nossa
época, e que é necessário aprender a se proporcionar-se
diante dele quanto em relação aos meios de comunicação
de massa (mídia).
Mídia, palavra do latim que significa meio, e compreende
os meios de comunicação de massa como rádio, televisão,
jornais, e revistas, que permitem um número relativamente
pequeno de pessoas comunicar-se, rápida e
simultaneamente, com um grande número de pessoas.
Sendo o Esporte um fenômeno sócio-cultural complexo,
constituído de dimensões econômicas, políticas e
culturais, atinge as mais diversas culturas e nações,
favorecendo assim um espetáculo de massas, e por isso a
“mídia”, ou melhor, a televisão, transforma o Esporte em
espetáculo. E nos dias de hoje onde a imagem é o principal
instrumento de comunicação, o Esporte é então
apresentado, explicando e muitas vezes polemizando por
meio de imagens.
Assim o esporte passa a fazer parte do cotidiano de
todos, dos mais diversos níveis sociais e assim sendo
interpretado e apropriado das mais diferentes maneiras “a
relação esporte-televisão vem alterando, progressiva e
rapidamente, a maneira como praticamos e percebemos o
esporte” (BETTI, 1998, P.31)
Para que a cultura esportiva seja propícia para a formação
dos alunos deve haver uma interpretação crítica sobre o
discurso da mídia através de conceitos e técnicas de
mediação e essa formação crítica deve ir primeiramente
do profissional de Educação Física para que possam
interagir com o aluno, e esclarecer possíveis dúvidas, ou
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seja, é necessário que o educado domine o assunto
abordado na sua raiz. (PIRES, 2003)
Pensando que a “mídia” como instrumento de
comunicação divulga o esporte segundo os seus
interesses, devemos então ter uma ação pedagógica que
discuta essa ação.

Prática Social
A prática social e cultura corporal como os conteúdos
a serem desenvolvidos durante as aulas de educação
física, deve vir da vida do aluno, da sua realidade,
assim como temos observado e vivenciado essas
mudanças nas praticas durante as aulas.
Esse entendimento deve mudar; superar o senso
comum é uma troca de saberes, tanto um ensina
como o outro aprende. Devemos ver a realidade pelos
olhos do outro para enxergar mais além. Deixando de
reproduzir de maneira indiscriminada os conteúdos e
procurando
exercer
atividades
com
novos
pensamentos de prática social.
BETTI & ZULIANI (2002) dão novos objetivos sobre a
prática pedagógica da Educação Física:
“A Educação Física deve assumir a responsabilidade de formar
um cidadão capaz de posicionar-se criticamente diante das
novas formas da cultura corporal de movimento... A Educação
Física enquanto componente curricular da Educação Básica
deve assumir então uma outra tarefa: introduzir e integrar o
aluno na cultura corporal de movimento, formando o cidadão que
vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la” (p. 75).

407
Luis Ricardo Acedo

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

Quando explicamos aos alunos o que é o esporte na
escola, devemos mostrar os fundamentos básicos dele e
não somente aplicá-lo e pronto. temos que ensinar os
critérios, ter um treinamento, para que o aluno possa
perceber que de uma forma mais crítica é um fenômeno
cultural, fazendo assim, com que ele obtenha sucesso, ou
seja segundo estudiosos, o aluno deve em sua totalidade
praticar o esporte, conhecendo as influências e a história
do que se está praticando e não apenas o fazer por fazer,
tendo um significado maior naquilo que se está aplicando
aos jovens.

Refletindo sobre tudo o que pesquisamos podemos
fazer uma pergunta sobre a ação humana, o que é
mediação pedagógica?
Mediação pedagógica é aquela ação humana entre
um sujeito que está em fase de aprendizagem e um
objeto de estudo.
Obviamente a professora, o educador em geral, deve
fazer uma mediação entre esses dois polos, entre o
sujeito e o objeto de aprendizagem, é uma questão
para escola pensar, sobre tudo, quando ela tem
objetos importantes, um exemplo de objeto relevante
na vida cotidiana, é o esporte, mas esporte não é o
único objeto que faz parte de uma educação corporal.
A educação corporal comporta outras manifestações,
uma dança, luta, ginástica, o movimento do músico, o
cirurgião-dentista, o movimento do corpo humano, é
algo passível de ser mediado em termos de
educação, por isso quando falamos de esporte, não
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estamos falando apenas de uma atividade específica,
uma atividade que, envolve a ação motora humana,
em situações de disputa e competição, de
comparação, de resultado, de premiação é uma forma
de conceber entre muitas.
O movimento do corpo humano não fica só nisso, o
caminhar, o andar, o correr, o saltar, o mover-se, o
expressar sua gestualidade, também faz parte da
condição humana e ela merece ser contextualizada e
estudada para fins do desenvolvimento humano,
portanto, esse deslocamento em que o esporte é um
fenômeno relevante, ele também não fica subscrito ao
fazer esportivo, ao competir, ao empregar movimento
de ação competitiva.
O esporte é um fenômeno tão importante, que é um
fenômeno político social e ideológico, econômico, o
país vai parar por causa do esporte ou ele vai parar
de uma forma para se colocar em um movimento de
outra. Ele é tão importante, ele merece ser abordado
por todos os componentes curriculares da escola e
não exclusivo da Educação Física, embora educação
física coloque o esporte sobre a ótica do estudo do
movimento, mas os outros componentes curriculares,
a história, língua portuguesa, a física podem
problematizar esse fenômeno.
Além disso, a escola pode fazer as perguntas que a
sociedade não está fazendo sobre a cultura do
esporte, como, elemento da cultura pode passar por
esse crivo, ou seja, quais são as perguntas que não
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são feitas pelo esporte na sociedade e a quem
interessa os jogos olímpicos, porque investimento em
dinheiro público na área esportiva? Qual é a lógica,
quais os valores, por que homens e mulheres brancos
e pretos, negros e ricos, não têm condições de
acessibilidade em determinadas práticas esportivas.
É preciso que a escola assuma o compromisso de
desenvolvimento humano e faça o trabalho de
alfabetização da cultura corporal no seguinte
pensamento, eu não tenho corpo, eu sou o corpo, eu
não tenho movimento, eu sou o movimento, o corpo
deve ser trabalhado de forma íntegra e com maior
importância dentro da escola.
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O BRINCAR NA HISTÓRIA E NA
EDUCAÇÃO
Maria Inês Guereschi

Origens da brincadeira
Desde o início do cristianismo pode-se encontrar registros
de como o brincar era visto ainda no século XVIII, havia
uma atitude negativa por parte do Cristianismo com
relação ao brinquedo e a recreação. Um educador alemão
da época dizia:
“A recreação deve ser proibida em todas as suas formas.
As crianças deverão aprender que a recreação as afasta
de Deus, o eterno bem, seu coração e mente, e fará senão
mal a suas vidas espirituais “ (LUCKESI: 1994, p. 10).
No diário de um pai americano na época da colônia lemos:
“Que poderá ser feito para elevar a mente de Sammy a
degradante maldade da recreação?” (p.28). Isso nos
mostra que nessa época o brincar era visto como pecado,
algo que conduziria a criança para uma conduta
inaceitável para o Cristianismo.
Na tradição Grega da época Helenística a criança
entra no mundo da música, das cantigas de acalanto, da
leitura de contos pelas amas-de-leite, cujas fábulas
incluíam personagens: animais, bruxas, figuras temíveis e
outros mitos além de lendas. Mas tudo isso não era regular
e sistemático nesta época.
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Dos século XVII ao XIX até o início do século XX, em
alguns países como Portugal, Rússia e Alemanha a
brincadeira era excluída da infância da criança, pois a
escola tinha que ser disciplinada, rígida, dava lugar apenas
para castigos, chegando até a “sovas de vara” para quem
ousasse uma conduta diferente. Havia uma idéia de escola
odiada, temida e
evitada, rejeitada pela infância.
(ROSAMILHA, 1979).
A cultura indígena, que foi de contribuição
significativa, desconhece as formas de castigo corporais
entre seu povo, segundo Luckesi (1994):
“... o máximo da ternura dispensada pelos índios de ambos os
sexos se evidencia na sua conduta com relação aos próprios
filhos. Todavia, desde o exemplo mítico, o maior dos cuidados
amorosos reserva-se, de um instante para o outro, com a maior
e mais pesada das durezas, dentro da mentalidade dinâmica da
concepção de mundo e de vida indígena. (p.141)

Também o homem sabe brincar com os pequenos de
maneira comovente, Luckesi diz que é característico
dos índios caiapós, mesmo com seus mitos, levar a
sério a criança como personalidade que é e seus
comportamentos.
Percebemos com esses relatos que o brincar foi e é
encarado de diferentes formas de acordo com
costumes e civilizações. Com o estudo de grandes
teóricos, o brincar foi começando a ser encarado de
outra forma na vida infantil
Percebemos que o brincar é encarado de diferentes
formas de acordo com costumes e civilizações. Com
o tempo e estudo de grandes teóricos o brincar
começou a ser encarado de outra forma na vida
415
Maria Inês Guereschi

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

infantil. Começa a surgir então a idéia do brincar
associado ao educar.
O brincar associado ao educar
Em meados do século XIX, depois da Guerra Civil
e com o começo da urbanização crescente e as grandes
levas de imigrantes, houve um grande movimento de
reforma social. Surgiram os reformistas da sociedade, que
atuavam em vários níveis, querendo civilizar as
populações pobres oriundas da zona rural e de outros
países.
Na área da pré-escola isso se deu de forma muito
marcante: foi a chamada "era de salvação da criança",
quando se achava que todos os problemas sociais
poderiam ser resolvidos através do atendimento à criança
pequena. Houve então ao movimento pelo jardim da
infância, que foi muito forte, a o jardim de infância iria
salvar as crianças do meio pernicioso que viviam.
Na segunda Guerra mundial, ocorreu um fenômeno
interessante, principalmente na Inglaterra e nos Estados
Unidos. Pela necessidade de as mulheres irem trabalhar,
porque os homens estavam na guerra, durante este
período surgiram algumas creches como atendimento de
massa.
O que vemos na história mostra a preocupação em
aliviar os encargos da mulher que enfrenta uma dupla
jornada de trabalho.
No início do século XX com a ausência do lúdico na
educação infantil, há uma reação com críticas e as vezes
medidas práticas de vários pensadores e educadores (que

416
Maria Inês Guereschi

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

inicia-se nos séculos anteriores ao XIX como por exemplo,
Rousseau e seu Emilio e Pestalozzi).
O pedagogo alemão Froebel desenvolveu sua obra
clássica: A educação do homem, em 1826, e suas idéias
sobre a finalidade da educação - conduzir o homem ao
conhecimento pleno de si mesmo - e sobre a liberdade e
espontaneidade para alcançar este fim. Sua ênfase no
papel do jogo, revelador das tendências infantis, estava a
ligada a certeza que a primeira infância, com suas
primeiras impressões, marca profundamente o ser
humano. E o desenho infantil, para ele, era a atividade
exteriorizada das experiências aprendidas.
Para a realização do auto conhecimento com liberdade,
Froebel elege o jogo como seu grande instrumento que
juntamente com os brinquedos mediaria o auto
conhecimento através do exercício de exteriorização e
interiorização da essência divina de cada criança ,
levando a reconhecer e aceitar a unidade vital. (ARCE,
2002).
Froebel foi o pioneiro a reconhecer o jogo e a brincadeira
como formas que a criança utiliza para expressar como vê
o mundo. Considera a brincadeira uma atividade seria e
importante para quem deseja realmente conhecer a
criança. Froebel foi o primeiro a atrelar a educação ao
desenvolvimento infantil. Logo, podemos considerar que a
educação infantil nasceu do princÍpio de que a educação
segue o desenvolvimento (ARCE, 2002).
A seguir, descrevemos uma citação de Froebel que
representa uma síntese do seu trabalho como pedagogo,
cujo discurso é tão presente quando se fala em educação
no século XXI:
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“Brincadeira - a brincadeira é a fase mais alta do
desenvolvimento da criança - do desenvolvimento humano,
neste período pois ela é a representação auto-ativa do interno representação do interno, da necessidade do impulso interno. A
brincadeira é a mais pura, a mais espiritual atividade do homem
neste estágio e, ao mesmo tempo, típica da vida humana - da
vida natural interna escondida no homem e em todas as coisas.
Por isso ela dá alegria, liberdade, contentamento, descanso
interno e externo, paz com o mundo. Ela tem a fonte de tudo que
é bom. A criança que brinca muito com determinação auto-ativa
perseverantemente até que a fadiga a proíba, certamente será
um homem (mulher) determinado, capaz do auto sacrifício para
promoção do bem estar próprio e dos outros. Não é a expressão
mais bela da vida da criança nesse momento, uma criança
brincando? - uma criança totalmente absorvida em sua
brincadeira? - uma criança que caiu no sono tão exausta pela
brincadeira? Como já indicado , a brincadeira neste período não
é trivial, ela é altamente séria e de profunda significância.’
Cultive-a e crie-a, mãe! Proteja-a e guarde-a, pai!’ Para a visão
calma e agradável daquele que realmente conhece a Natureza
Humana, a brincadeira espontânea da criança revela o futuro da
vida inteira do homem. As brincadeiras das crianças são as
folhas germinais de toda a vida futura, pois o homem todo é
desenvolvido e mostrado nelas, em suas disposições mais
carinhosas,
em
suas
tendências
mais
interiores”.
(FROEBEL,1887 apud ARCE, p. 55)

Dentre muitas leituras, pode-se perceber que o jogo já
existe a muito tempo, a séculos, porém muitas vezes
passa despercebido para o mundo adulto.
Alguns teóricos estudiosos como Freud, Piaget, Luria,
Vigotsky afirmam que o jogo de fantasia“. Possibilita
observar a origem dos devaneios na fase adulta e
enfatizam o faz-de-conta” (p.59). Quando as crianças se
concentram na construção de um torre de blocos,
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montando um quebra-cabeças, cortando roupas de papel,
, vestindo figuras de brinquedo, passeando no triciclo ou
até jogando xadrez, esta envolvida no faz-de-conta e
dando asas a sua imaginação. (KISHIMOTO, 2005)
Para Piaget : “Enquanto brinca a criança assimila o mundo
a sua maneira, sem compromisso com a realidade, pois a
interação com o objeto não depende da natureza do
objeto, mas da função que a criança lhe atribui, ou seja, a
criança transforma um objeto no que ela quiser naquele
momento (por exemplo, um pedaço de madeira em
cavalinho, a adoção de papéis como “Eu sou o papai”, “Eu
sou o médico”, etc.) onde pode brincar sozinho ou
separadamente.
O surgimento da educação infantil no Brasil
No nosso país a educação acompanhou a história do
mundo com certas características próprias, até meados do
século XIX o atendimento a crianças pequenas longe de
suas mães, em instituições como creches ou parques
infantis praticamente não existiam, no meio rural os
fazendeiros assumiam os cuidados as crianças órfãs e na
zona urbana eram recolhidos nas rodas dos expostos.
Em um período próximo a Proclamação da República
começou-se movimentos isolados de proteção à infância
devido as altas taxas de mortalidade, como busca de
soluções para o problema dos infantis abandonados,
foram criadas creches e internatos vistos como instituições
destinadas apenas ao cuidar das crianças pobres.
Com o surgimento no final do século XIX de Movimentos
das Escolas Novas, trazidos como parte de um ideário
liberal assimilado pelas elites sociais que traziam essas
idéias da Europa e Estados Unidos, o surgimento de
419
Maria Inês Guereschi

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

jardins de infância foram recebidos com entusiasmo por
alguns por acreditarem no desenvolvimento infantil, porém
gerou críticas e discussões entre políticos da época , por
acreditarem ser estes locais apenas para “guardar
crianças”.
A partir deste momento, surgem algumas posições em
relação à educação infantil que se arrastam até hoje, como
a do assistencialismo e uma educação compensatória
destinada aos desafortunados socialmente, pensar em um
ambiente promotor da educação não era cogitado.
Entendidas como um mal necessário as creches eram
pensadas somente como locais de rotina de higiene,
segurança física e alimentação regular, não sendo
valorizado qualquer trabalho orientado a educação e ao
desenvolvimento intelectual e afetivo.
Estas instituições eram responsabilidade de entidades
filantrópicas que recebiam donativos de famílias mais ricas
e algumas de indústrias para as mães trabalhadoras.
Somente após a década de 50 é que estas instituições
começaram a receber ajuda governamental assim seu
caráter era assistencial e protetoral, pensadas para evitar
marginalidade e criminalidade entre as populações mais
carentes devido o agravamento das situações sociais. A
introdução de psicólogos trabalhando nestes locais surgiu
como uma preocupação com desajustes de personalidade
causados pela situação de pobreza.
Com o aumento da industrialização e urbanização, e a
entrada da mulher no mercado de trabalho acontece uma
redução de espaços propícios a brincadeiras infantis e
aumenta a procura por estas instituições e na década de
70 baseadas em teorias dos Estados Unidos e Europa
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começa-se a levantar hipóteses de que estas crianças
institucionalizadas sofriam privações de cultura, surge
então, uma reflexão crítica que muda as reflexões políticas
sobre atendimento pré-escolar segundo uma perspectiva
compensatória elaborando novas propostas de trabalho
visando a estimulação precoce voltadas para aspectos
cognitivos, emocionais e sociais da criança pequena sem
no entanto desvencilhar-se do assistencialismo.
A "pré-escola" e a "creche" eram em geral, distinguidas em
momentos pela idade das crianças atendidas - a creche
atenderia crianças de 0 a 3 anos e a pré-escola de 4 a 6 em outros pelo seu tipo de funcionamento e pela sua
extensão em termos sociais - a creche tem como
característica o período em "horário integral" e a préescola por um funcionamento parecido ao das escolas em
"meio período".
Fica claro então, que a creche é algo que atenda à criança
logo nos primeiros anos de vida e a pré-escola o que vem
imediatamente antes da escola, bem percebemos dentre
tudo isso que em questão de faixa etária as duas estão se
sobrepondo e no atendimento algumas pré-escolas quase
se aproximam do conceito de creche e vice-versa.
A aumentada demanda da pré-escola e os debates de sua
natureza assistencial-educativa, dinamizaram as decisões
promovendo o surgimento do Serviço de Educação Préescolar e Coordenadoria de Educação Pré-escolar.
Na década de 80 o trabalho pedagógico é alvo de muitos
questionamentos efetuados pelos técnicos e professores,
sobre seu cunho compensatório deixando de lado a parte
cultural, fazendo com que a criança ao contrário de
beneficiada, estivesse sendo marginalizada.
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Com o término do período militar surgem grandes
movimentos organizados por grandes educadores a
respeito do trabalho feito em creches e pré-escolas que
eram meramente assistencialistas e que propunham uma
ação pedagógica que desenvolvesse o linguístico e o
cognitivo da criança, a constituição de 1988 conseguiu
uma conquista como reconhecendo a educação como um
direito da criança e o dever do Estado, o que possibilitou
um aumento no número de pré-escolas e melhoria na
formação dos docentes. O que ficou esquecido foi a
situação das creches, que embora reconhecida como
parte da educação, ficou com sua situação indefinida.
Na década de 90 houveram alguns marcos significativos
um deles foi a promulgação do Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA em 1990,, que veio para concretizar os
direitos promulgados pela Constituição de 1988.
Especificamente na área da Educação Infantil debates na
Câmara de Deputados e no Senado Federal, deu força em
diferentes setores educacionais na defesa da nova LDB –
Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Em conjunto MEC e a Coordenadoria de Educação Infantil
promoveram pesquisas e estudos para que se garantisse
os direitos instituídos para as crianças até 06 anos ao
acesso a uma educação de qualidade nas creches e pré
escolas.
Tudo isso culminou para a aprovação da Nova LDB, lei
9394/96, que colocou a educação infantil com etapa inicial
da educação básica, o que foi uma conquista, retirando as
crianças pobres do confinamento ligados as instituições
assistencialistas.
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Diante de uma globalização da economia e o avanço
tecnológico foram necessárias algumas mudanças para a
reorganização da educação brasileira, como a instituição
do ensino fundamental e médio, aumento da
responsabilidade das unidades escolares, inclusas
creches e pré-escolas determinando que os sistemas de
ensino garantam sistemas progressivos de autonomia
pedagógica administrativa e de gestão financeira nas
unidades escolares.
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UM POUCO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
DE SURDOS
Tatiane Clair Santos da Silva

Não há registros de como começou, quem foi o
primeiro surdo que existiu, mas sabe-se, pela lógica,
que surdos, sempre existiram, desde o início dos
tempos.
Desde eras distantes, os surdos vêm travando lutas
árduas para a afirmação e aceitação de sua língua,
cultura e comunidade até a idade média. Na
antiguidade os chineses os lançavam ao mar; Na
Grécia eram vistos como seres incompetentes.
Aristóteles defendia a tese de que os surdos não
racionavam porque não podiam falar. Os surdos não
podiam receber educação convencional, não
possuíam direitos e eram descriminados da mesma
forma que os doentes e deficientes mentais. Os
romanos tinham idéias similares aos gregos e
também consideravam os surdos imperfeitos sem
direito de pertencerem à sociedade, segundo
Lucrécio e Plínio. Em 529 a.C., Justiniano, o
imperador, fundou uma lei que proibia os surdos de
fazerem parte de testamentos e de possuírem
propriedades.
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Pedro Ponce de León foi um monge beneditino,
espanhol (1520-1584) que talvez tenha sido o
primeiro professor de língua de sinais, no entanto,
sabe-se que os surdos inventaram sua própria língua.
Fundou uma escola em um mosteiro de San
Salvador, em Orã Burgo. Todos os seus alunos eram
crianças ricas. O trabalho de Ponce de León foi de
extrema importância já que não se acreditava, na
época que surdos possuíam inteligências, eram
totalmente excluídos da sociedade. John Beverley foi
o primeiro, (em que se há registro) que ensinou um
surdo a falar. Somente com a chegada da Idade
média que o surdo é analisado a partir de um óptica
médica e científica, ou seja, deixa-se a visão religiosa
pela razão.
Juan Pablo Bonet também foi educador de surdos.
Ele ensinava os surdos a ler e a falar, defendia a
oralidade e condenava o uso dos gestos. George
Dalgarno inovou com um sistema de ensino diferente:
datilografia. John wallis, foi um estudioso da surdez e
educador dos surdos, entretanto tentou muitas vezes
ensinar os surdos a falar, desistiu então, optando
também pela escrita. Konrah Amman foi defensor da
leitura labial porque acreditava que esta era dádiva de
Deus e que esse era o real motivo que nos fazia ser
humanos, o falar, não fazer gestos, senão com o fim
de atingir a oralidade, porque acreditava que os
gestos atrofiavam a mente.
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Na frança, Charles Michel de L´Épée, 1712, ensinava
os surdos, por motivos religiosos, ele reconheceu que
a língua existia e que se desenvolvia. L’Epée
contribuiu muito com o surdo e suas batalhas:
· Criação do Instituto nacional de surdos – mudos,
primeira escola de surdos do
mundo;
· Reconhecimento do surdo como ser humano e de
sua língua;
· Adoção do método da educação coletiva.
· Reconhecimento de que deve-se ensinar o surdo a
língua gestual, a oral seria
perda de tempo.
Jacob Rodrigues Pereira defendia a oralização, mas
também usava os gestos. Thomas Braidwood fundou
uma escola de surdos, em Edimburgo, a primeira
escola de correção de fala da Europa. Samuel
Heinicke ensinou muitos surdos a falar. Com a
revolução francesa e industrial o clima era de disputa,
alguns educadores e estudiosos defendiam a
oralização, outros a linguagem gestual.
Pierre Deslogues, francês, tornou-se surdo aos sete
anos de idade, consequência de uma varíola e
defendia a língua gestual. Ele foi o primeiro autor
surdo a publicar um livro e criticava nesse livro os
errôneos comentários de Abade Deschamps que
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publicou um livro criticando a língua gestual,
Deslogues, a esse respeito, publicou o seguinte:
“Tal como o francês vê a sua língua desvirtuada por
um alemão que apenas conhece algumas palavras da
língua francesa, penso que eu devo defender a minha
língua contra as acusações falsas deste autor.” A
antiga língua gestual francesa, já existia muito antes
das primeiras escolas da frança. A árdua luta entre
defensores da língua gestual e da oralização
continuou através das centenas de anos que foram
passando, e na verdade, é fato, que continua até o
atual momento. Jean Itard foi o primeiro médico a
interessar-se pelo estudo das deficiências auditivas e
pela surdez, ele usava para as suas pesquisas, os
seguintes métodos: cargas elétricas, sangramentos,
perfuração de tímpanos, etc.
Jean Massieu foi um dos primeiros educadores
surdos do mundo. Thomas Hopkins Gallaudet era
educador ouvinte, em 1817, fundou a escola de
Hatford, nos Estados Unidos. Ele institui a língua
gestual Americana, usava também o inglês escrito e
o alfabeto manual. Posteriormente, seu filho Edward
Miner Gallaudet lutou pelos direitos dos surdos, pela
elevação do instituto de Colúmbia a colégio, mais
tarde esse colégio deu origem à universidade
Gallaudet, em 1857, e ele foi por 40 anos, presidente.
Alexander Graham Bell era educador de surdos e
defendia a oralização. Era cientista e casou-se com
uma mulher surda, Mabel. Bell oponha-se
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severamente contra as comunidades de surdos
severamente e acreditava que os surdos deveriam
frequentar escolas normais. O surdo não poderia
casar-se com outro surdo porque seria perigoso e os
gestos eram uma ameaça. Em 1887, no Congresso
de Milão admitiu que a oralização deveria ser aplicada
por apenas um ano, e se não resultasse
positivamente, então deveria ser aplicada a Língua de
gestos.
Hellen Keller nasceu nos Estados Unidos em 1880 e
foi uma importante representante na luta pelos
direitos dos surdos. Com aproximadamente um ano
de vida adoeceu, contraiu cegueira e surdez, ou seja,
a surdo cegueira; com sete anos já havia criado
aproximadamente 60 sinais para sua comunicação.
Foi isolada por sua professora para estudar Tadena,
um método que consiste em tocar os lábios e a
garganta da pessoa que fala, agregando à datilografia
na palma da mão; aprendeu a ler inglês, francês,
alemão, grego e latim, através do Braile. Hellen Keller
publicou muitos livros, foi sufragista, pacifista,
apoiante do planejamento familiar e formou-se em
Radclifle. Ela foi premiada por Lydon B. Johnson, Co
a Presidential Medal od Freedons.
Associativismo
Foi um período de muitas conturbações e incômodos
para os surdos. Os professores de surdos eram em
sua maioria ouvintes e por esse motivo não
entendiam as necessidades dos surdos. Os
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professores ouvintes defendiam a oralização para os
surdos, entretanto os surdos lutavam por sua língua–
mãe, língua gestual. Em 1834, Berthier, líder de um
grupo de dez membros surdos, organizou um
banquete em honra ao Abade L’Épée, em seguida
esse banquete torna-se um evento anual que reúne
pessoas surdas lutando por seus interesses comuns
e por liberdade de expressar-se em sua própria
língua. Com todos esses movimentos, foi fundada em
1838 finalmente a Sociedade Central de Assistência
e Educação de Surdos-Mudos a primeira associação
de surdos do mundo.
Congresso de Milão
Surge uma forte disputa entre os defensores dos dois
métodos de ensino para os surdos. De um lado, os
que defendiam a oralização e do outro os gestos. O
Congresso de Milão, em 1880, os surdos passaram
por momentos de angústias, um grupo de ouvintes,
tomou a decisão de excluir a língua gestual do ensino
de surdos, substituindo-a pelo oralismo (o comitê do
congresso era unicamente constituído por ouvintes.).
Em consequência disso, o oralismo foi a técnica
preferida na educação dos surdos durante fins do
século XIX e grande parte do século XX.
O Congresso durou três dias, nos quais foram
votadas oito resoluções, sendo que apenas uma (a
terceira) foi aprovada por unanimidade. As resoluções
são:
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1. O uso da língua falada, no ensino e educação dos
surdos, deve preferir-se à
língua gestual;
2. O uso da língua gestual em simultâneo com a
língua oral, no ensino de surdos, afeta a fala, a leitura
labial e a clareza dos conceitos, pelo que a língua
articulada pura deve ser preferida;
3. Os governos devem tomar medidas para que todos
os surdos recebam
educação;
4. O método mais apropriado para os surdos se
apropriarem da fala é o método
intuitivo (primeiro a fala depois a escrita); a gramática
deve ser ensinada através de exemplos práticos, com
a maior clareza possível; devem ser facultados aos
surdos livros com palavras e formas de linguagem
conhecidas pelo surdo;
5. Os educadores de surdos, do método oralista,
devem aplicar-se na elaboração de obras específicas
desta matéria;
6. Os surdos, depois de terminado o seu ensino
oralista, não esqueceram o
conhecimento adquirido, devendo, por isso, usar a
língua oral na conversação com pessoas falantes, já
que a fala se desenvolve com a prática;
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7. A idade mais favorável para admitir uma criança
surda na escola é entre os 8- 10 anos, sendo que a
criança deve permanecer na escola um mínimo de 78 anos; nenhum educador de surdos deve ter mais de
10 alunos em simultâneo;
8. Com o objetivo de se implementar, com urgência,
o método oralista, deviam ser reunidas as crianças
surdas recém admitidas nas escolas, onde deveriam
ser instruídas através da fala; essas mesmas crianças
deveriam estar separadas das crianças mais
avançadas, que já haviam recebido educação
gestual, a fim de que não fossem contaminadas; os
alunos antigos também deveriam ser ensinados
segundo este novo sistema oral. Uma década depois
do Congresso de Milão, acreditava-se que o ensino
da língua gestual havia desaparecido das escolas em
toda a Europa, mas o oralismo espalhava-se para
outros continentes.
Em 1876 surge o primeiro aparelho auditivo que foi
inventado na antiguidade, porém por Graham Bell
recebe ampliação eletrônica , quando ele inventou o
telefone, a intenção era ampliar o som para sua mãe
(que também era surda) e esposa. O oralismo já
estava em evidente falência, os surdos oralizados,
não conseguiam comunicar-se com pessoas
desconhecidas, não conseguiam emprego, nem
manter uma conversa.
História do aparelho auditivo
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Em 1948 surgem aparelhos com pilhas e em 1953 o
transmissor em prótese. Em 1970 inicia-se a
implantação coclear, porém cercado de muita
controvérsia, por um lado os oralistas defendem que
a implantação deve ser em crianças antes da idade
de aquisição porque a cirurgia, segundo os oralistas,
seria mais simples e a criança sofreria menos riscos.
Por outro lado a comunidade surda impõe-se contra
esse pensamento, porque acreditavam que as
sequelas eram perigosas, tais como infecção,
estimulação retardada, forte exposição a campos
magnéticos, necessidade de acompanhamento
médico por toda a vida. Os primeiros aparelhos
auditivos eram grandes trombetas em forma de chifre,
depois foi sendo diminuída até ser transformada em
tubo fino. Com a grande contribuição de Alexander
Graham Bell e Thomas Edison foi possível
desenvolver o aparelho auditivo moderno. Bell
amplificou eletronicamente o som no telefone usando
um microfone de carbono e uma bateria que foi usado
posteriormente pelos fabricantes de aparelhos
auditivos. Thomas Edison inventou o transmissor de
carbono, que alterava os sons em sinais elétricos, que
viajavam através de fios e podiam ser convertidos de
volta em sons.
Com a revolução industrial o aparelho auditivo pode
ser produzido em massa no século XIX, muitas
empresas produziram suas próprias versões de
aparelhos auditivos. A empresa Dictograph Company
apresentou o primeiro aparelho auditivo de carbono
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comercial, em 1898 Miller Reese Hutchison, da
empresa Akouphone, no Alabama, patenteou seu
primeiro aparelho elétrico funcional que usava um
transmissor de carbono e bateria.
Em 1952, inicia-se a era dos primeiros aparelhos
auditivos com transistor que foram projetados para se
encaixar em armações de óculos. Logo depois, para
se encaixar atrás da orelha. O primeiro aparelho
auditivo
de
transistor
foi
vendido
por
aproximadamente US$230 no final de 1952. Somente
no século XX, os aparelhos tornaram-se digitais, a
qualidade de som melhorou. No século XXI,
ocorreram então os tão esperados progressos no
aparelho auditivo. Tecnologia de computador chega
ao mercado, é adaptável a qualquer ambiente, a
qualidade de som é inigualável com tempos
anteriores, e redução de ruído de som, está muito
melhor.
Segunda Guerra Mundial
Em 1920 surgiu nos Estados Unidos e Alemanha um
movimento chamado “Higiene Racial”, no qual
pessoas com doenças genéticas e deficiências
transmissíveis seriam esterilizadas. Em 1933, este
movimento foi aprovado e as pessoas com doenças
mentais, psicopatas criminosos seriam esterilizados,
inclusive os surdos.Os surdos perderam seus direitos
durante esse período:
· Os programas recreativos foram interrompidos;
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· As crianças foram expulsas das escolas e
denunciadas às autoridades;
· As escolas de surdos foram convertidas em
hospitais militares;
· As crianças surdas recebiam a letra G marcada no
ombro do casaco (em alemão G =inicial de
Gehoerlosan).
Quando a segunda guerra mundial começou, a
Alemanha começou a praticar a Eutanásia, por
razões econômicas e ideológicas. Os surdos foram
dizimados com esta prática que a cada dia se tornava
mais comum. Em 1941 a eutanásia torna-se ainda
mais comum, principalmente em bebês que
nascessem com alguma deficiência, até de surdez.
Os poucos surdos que conseguiram escapar
sobreviviam em guetos e campos de concentração na
Alemanha, Polônia e Hungria.
Charles–Michel de L’Épée, nasceu em Versailles, na
Europa.
Estudou para ser padre, mas porque se recusou a
negar o movimento Jansenismo (movimento de
reforma religiosa) foi-lhe negada a aprovação.
Resolveu então estudar direito, mas pouco tempo
depois, foi designado Abade. Dedicou-se à obra de
caridade, e durante o desenvolvimento de seu
trabalho conheceu duas jovens irmãs, surdas.
Interessou-se pela comunicação gestual das irmãs e
resolveu dedicar-se à salvação dos surdos. Os
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interesses de L’Épée eram estritamente religiosos,
mas, sua advocacia permitiram aos surdos, defenderse em tribunal pela primeira vez.
O abade Charles-michel de L’Épée morreu em 1789,
no início da revolução Francesa e seu túmulo está na
igreja de sain Roch, Paris. Dois anos depois de sua
morte a Assembléia nacional o reconheceu “Benfeitor
da Humanidade” e foi declarado que os surdos têm
direitos, de acordo com a declaração dos direitos do
homem e do cidadão. L’Épée havia fundado o
Instituto Nacional de Surdos-Mudos em Paris, que era
mantido por ele, de forma particular, depois de sua
morte,
o
governo
passou
a
financiá-lo.
Posteriormente o governo o renomeou “Instituto st.
Jaques. Os métodos utilizados por L’Épée
espalharam-se pelo mundo e o abade L’Épée é
considerado um dos fundadores da educação para os
surdos. Principais contributos:
· Fundação do primeiro Instituto educacional para
surdos;
· Detectou que surdo deve aprender língua de sinais
e não língua oral;
· Inclusão do surdo no estatuto do ser humano;
· Mudança da educação individual para coletiva;
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A PREPARAÇÃO
EDUCAÇÃO

DE

LEITORES

NA

Thiago Nunes de Abreu

A educação precisa ser reconhecida como área de
intersecção e produção de múltiplos discursos.
Evidentemente para se consolidar como referencia
significativa, necessita da aliança com outras áreas
de formação do sujeito. Logo se tem que investir na
formação de um educador que vá além das
especificidades da sua área de conhecimento e
compreenda a importância da leitura e dentre os
muitos caminhos, sugerimos a leitura como
possibilidade de revisão e transfiguração da
realidade. Preparar leitores competentes críticos e
sensuais é um grande desafio.
Não há outra maneira de se idealizar uma sociedade
justa sem a devida valorização da leitura como sendo
a porta de entrada para as tantas reformas que se tem
de fazer discutir a formação de leitores conduz a uma
polêmica complexa que não garante a transformação,
mas possibilita a reflexão que mesmo parecendo
sociais, principalmente à instituição chamada escola.
São inúmeras as questões em torno da escola, porém
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quase todas apontam para esta como regar de
socialização e aquisição de novos saberes.
Precisamente por tal fato, deveria garantir um
processo de aprendizagem significativo em todas as
disciplinas, mas principalmente desenvolver nos
educandos o desejo de aprender, por outro lado, o ato
de aprender está relacionado a múltiplos fatores, e
um dos mais importantes reside na capacidade de
leitura.
Comunicar, interpretar, enfim, ler são condições
básicas para o desenvolvimento humano, de modo
que qualquer aprendizagem passa pela leitura. É
certo que as novas tecnologias da informação
revolucionaram o mundo e o modo de ser, estar,
pensar e viver estamos diante de uma nova
civilização para há qual o tempo e o espaço têm outro
significado e as relações humanas também estamos
diante de um mundo deslindado e, muitas vezes,
destituído de alma e poesia. A apropriação da
realidade acontece na medida em que nos
reconhecemos como fazendo parte de um todo, que
somos sujeitos históricos capazes de rememorar o
passado, projetar o futuro e realizar conquistas
capazes de possibilitar um mundo melhor para os que
virão. Uma das principais funções da leitura é
preparar-nos para a transformação e esta
transformação deve ser de caráter universal.
A literatura é um dos caminhos que permitem ao
sujeito transcender sua experiência de vida, que é
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limitada a uma condição de tempo, espaço, contexto
familiar e coletivo, sexo, raça e classe para adentrar
em diversas histórias.
A leitura especialmente da literatura deve
proporcionar algo de maravilhoso, que estimule a
imaginação criadora para a descoberta do
desconhecido. É preciso enfeitiçar pela palavra, mas
tudo isso pode acontecer desde muito cedo, quando
a criança ainda é embalada para dormir num ritual
mágico entre o sonho e a realidade, ou numa parte do
dia em que a família possa conviver e compartilhar
histórias e experiências, não pode esquecer de que
somos desde sempre narrativa. O ser humano é fonte
inesgotável de história e por isso de leitura.
O processo de leitura faz parte das competências
cognitivas, sociais e culturais e que para se ler bem é
necessário haver um sentimento positivo para as
narrativas em geral.
Estudos mostram que os problemas de linguagens
vêm de origem neurológica. Ela caracteriza-se pela
dificuldade que a criança ou adulto tem no
conhecimento correto da leitura ou pela dificuldade na
habilidade de decodificar ou soletrar. Todas essas
dificuldades resultam no componente fonológico da
linguagem que é inesperado em relação a outras
habilidades cognitivas.
As famílias ricas levam seus filhos em psicólogos e
neurologistas e até mesmo em um psicopedagogo
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quando detectam tal deficiência, enquanto as famílias
pobres não tendo essas condições apenas colocam
seus filhos em uma escola pública sem o devido
tratamento e com isso tende-se a agravar a
dificuldade da criança persistindo os transtornos de
linguagem na fase adulta.
Por isso e por outras razões a dislexia possa ser
classificada como uma doença de classe média, onde
os pais só conseguem diagnosticar as dificuldades
das crianças com o auxilio da escola, e a partir daí
encaminhar a criança para um tratamento adequado.
Hoje em dia dizem que o fracasso é da escola e não
mais só fracasso. Se os alunos não estão aprendendo
temos que ajudá-los e não culpá-los ou culpar a
família, as condições sociais e culturais e econômicos
dois mesmos.
Temos que nos conscientizar que são estes os
nossos alunos e temos que nos voltar para eles, para
que os mesmos não repitam ou passem de ano sem
saber, pois sabemos que isso não resolve os
problemas dos alunos.
Esta série irá abordar a complexidade da tarefa
educacional e dos fatores que interferem
decisivamente
nas
possibilidades
de
uma
escolaridade satisfatória para todos.
Os aspectos gerados nas escolas geram um convite
para uma reflexão na própria escola e até na sala de
aula, que contribuem com a exclusão ou a inclusão
442
Thiago Nunes de Abreu

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

dos alunos no sistema educacional, os problemas de
dos alunos com dificuldade na área em questão, não
raro são voltados aos alunos que sofrem também com
a exclusão social.
Estas
representações
são
conhecimentos
construídos na experiência escolar, mas que não é
tão facilmente observáveis para o professor quanto
aquilo que seu aluno está aprendendo nas aulas de
Matemática, Português, e outras áreas.
A partir do momento que for analisado a prática como
professor, poderá ser identificado os erros que
acontecem na pratica do dia a dia da sala de aula,
pelo fato dos professores não estarem plenamente
preparados para a convivência com as diferenças
encontradas em sala de aula.
O fato dos professores não estarem capacitados
torna esse assunto muito difícil para ser abordado
com os mesmos, pois é preciso ser encarado estas
reflexões, sem medo de serem vistos como um
profissional sem "ética", "desrespeitoso" ou
"preconceituoso".
A escola precisa desenvolver competência lingüística.
Na verdade, quis dizer até aqui o seguinte: a escola
precisa devolver à criança a competência lingüística
e metalingüística, a fim de desenvolver a capacidade
do educando de ler para aprender, de escrever para
aprender, de aprender a aprender.
Revelar que a língua é histórica, que seu alfabeto tem
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origem grega, tem influência hebraica, tem marcas
dos signos egípcios, por exemplo, é de extrema
importância para o conhecimento das letras para
decodificação, primeira etapa da leitura proficiente.
As exigências da escrita e ainda mais da leitura no
mundo do trabalho são imensas, não só para o
trabalhador manual, como também para os engajados
em atividades comerciais ligadas ao trabalho
abrangendo outras atividades e ações, diferentes e
mais exigentes das tradicionais, criadas pelos
patrões. Trata-se de
atividades que envolvem um conjunto complexo de
situações que pressupõem familiaridade com
diversas práticas de leitura, abrangendo desde a
atividade de compreensão de textos até a leitura das
situações sociais.
O indicador do letramento da população brasileira
recentemente publicada mostra que cerca de 40% da
população está fazendo ou já fez cursos:
aproximadamente 50% para conseguir um emprego
ou melhoria de cargo, outros 50% para obter
desenvolvimento pessoal. Tais números não são de
se estranhar, já que talvez a função principal da leitura
seja a de servir como ferramenta para continuar
aprendendo, para o desenvolvimento não apenas do
indivíduo, mas também da sua comunidade.
Embora difícil, o acesso do adulto recém-leitor a
mundos não utilitários pode acontecer, impulsionado
444
Thiago Nunes de Abreu

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

pelas forças internas que emanam do próprio grupo
social a que pertence o leitor. Esse é o impacto da
leitura que queremos e de que necessitamos para
todos, inclusive para o adulto que só na maturidade
tem acesso a ela. Somente assim o impacto da leitura
poderá vir a ser detonado da mudança e da
transformação social e positiva que todos
merecemos.
Historicamente, concepções restritas acerca da
língua escrita têm sustentado práticas pedagógicas
inconseqüentes que, não raro, subestimam a
complexidade dos processos de aprendizagem.
Muitos projetos de ensino falham pela frágil
articulação de seus meios e metas à compreensão
dos condicionantes sócio- pedagógicos e dos
processos cognitivos na conquista da língua escrita.
Para além da aprendizagem do sistema notacional, a
alfabetização merece ser tomada pela perspectiva da
cultura escrita, um processo contínuo e multifacetado,
cuja compreensão está longe de se esgotar. Na
busca de aprofundar o entendimento das relações
entre a língua, a escrita, a educação, o ensino e a
aprendizagem, o curso pretende repensar o escrever
dentro e fora da escola, uma temática relevante que,
indiscutivelmente,
desafia
educadores
e
pesquisadores da educação.
Tomando a língua escrita em uma dimensão ampla e
a sua aprendizagem como um processo complexo e
multifacetado, pretendemos repensar concepções,
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aprofundadas na compreensão dos processos de
aprendizagem e também dos mecanismos
condicionantes de sua evolução. As diversas
possibilidades de sutura entre conceitos e
implicações pedagógicas, tendências de produção da
escrita e
diretriz didático-metodológicas, impasses e desafios
no ensino à língua materna têm por objetivo ampliar a
compreensão acerca do tema e alimentar a
possibilidade de
O desenvolvimento da leitura é um dos primeiros
desafios enfrentados pelos alunos na escola.
Portanto precisam apresentar um bom desempenho
na alfabetização que é considerado uma como uma
peça chave na evolução do aluno.
Mesmo com ajuda dos professores é necessário que
os pais encaminhem seus filhos a tratamentos que
ajudem no distúrbio dos dislexos.
Muito diferente de outros termos de distúrbios de
aprendizagem, a dislexia é definida como uma
dificuldade específica de aprendizagem.
É muito importante que na escola o educador esteja
atento as crianças entre oito e nove anos de idade
para problemas de leitura e de escrita, pois nesta fase
a troca de fonemas reflete algumas vezes numa
deficiência de ordem lingüística, na formação inicial
da alfabetização e do letramento da criança. Sabe-se
que muitas deficiências são encontradas na própria
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pedagogia. E é fato que muitos profissionais da
educação tenham deficiência de formação. Portanto
a má formação dos educadores é involuntária e com
isso traz sérias conseqüências para o processo leitor
do aluno.
Sabe-se que se ensinarmos a criança com cinco
vogais, usando o sistema lingüístico da Língua
Portuguesa, será considerado este alicerce fraco
demais, proporcionando ao aluno uma possível
dislexia, portanto é necessário ensinar as 12 vogais.
É preciso saber que vogais são os sons da fala e não
apenas as letras.
As vogais são consideradas fonemas que são
unidades sonoras das palavras e tem haver com a
leitura. As letras representantes das vogais ou sons
da fala têm uma grande relação com a escrita, porém,
a escrita não é o espelho da fala como é dito não é
necessariamente como se escreve.
Quando existe uma troca de letras constante é
possível imaginar que exista uma deficiência na
origem fonológica das informações lingüísticas que
fazem uma diferença na habilidade lectoescritora da
criança.
Os pais devem sempre prestar atenção quanto ao uso
desses fonemas pelos filhos para perceberem se
estão sendo articulados de maneira corretas de forma
espontânea na fala de seus filhos ou nas leituras de
textos escolares.
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Os pais devem ter o hábito de usar em casa sempre
gramáticas, no entanto, as gramáticas muitas vezes
não trazem os conteúdos profundamente e sim
superficialmente.
É muito importante que os pais ou irmãos mais velhos
ajudem a criança com distúrbio de aprendizagem
como a dislexia a treinar os fonemas com o auxilio de
uma gramática onde possam mostrar como são
classificadas as palavras quanto ao modo da
articulação.
Ao ensinar a criança deve se repetir várias vezes as
palavras e pedir que a criança dislexa olhe o
movimento labial que é feito para falar certos fonemas
e em seguida pedir que a criança repita o fonema
imitando a articulação labial feita, pode- se dizer que
este sistema é antigo, mas o importante é o
aprendizado, não importando ele como for.
A repetição é a mãe do conhecimento. Será a
repetição que trará a consciência dos fonemas. Desta
forma, ajudará muito se os pais assim o fizerem para
seus filhos. Uma vez que a família é extremamente
responsável pelo sucesso acadêmico dos seus filhos
e por isso os pais não devem ter qualquer receio de
abrir uma gramática ou um dicionário escolar para
ensinar a língua materna.
Os pais que se propõem a ensinar seus filhos mesmo
não sendo pedagogos poderão dessa maneira
auxiliar na formação leitora dos seus filhos.
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Nas escolas de educação básica alguns professores
descrevem registros de crianças que são inteligentes
e brilhantes, porém, não conseguem ler, escrever e
nem tem boa ortografia.
Esse problema também é relatado em níveis
superiores e em exames pré vestibulares onde
encontram-se casos inaceitáveis de pessoas com um
nível de compreensão da leitura muito baixa e uma
ortografia péssima.
Por esses motivos deve ser realizados testes de
leitura nas escolas públicas e privadas, desde cedo
para que seja diagnosticado e avaliado a dificuldade
de leitura desde cedo.
Pode-se dizer que existam fortes possibilidades do
numero de evasão ou do fracasso escolar estar ligado
a dificuldades de aprendizagens com relação à
linguagem, isso também ocorre no caso do abandono
escolar, já foi verificado que este abandono também
está relacionado às dificuldades de leitura e escrita.
Com a falta de conhecimento do assunto sobre a
dislexia pelos pais e professores a vida da criança
piora no aprendizado da leitura. Na LDB também não
é tratado de maneira correta às diversas
necessidades especiais dos alunos, pois a
Constituição Federal diz apenas que o estado será
positivo a partir do momento que
garantir o atendimento especializado aos portadores
de deficiência na rede regular de ensino”.
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A habilidade de ler e escrever poderia ter retorno
melhor em seu meio com o trabalho interdisciplinar e
a ajuda de profissionais da medicina como psicólogos
e fonoaudiólogos, mas com soluções endógenas,
advindas do próprio ambiente escolar.
O professor, principal agente do processo educador,
precisa ter qualificação referente à pedagogia da
escrita. Além disso, necessário se faz um trabalho
eficaz dentro da escola, pois problema como troca de
letras simétricas perdurará por toda trajetória escolar.
Em alguns casos, claro, com menos freqüência. Em
outros, porém não.
Para evitar tal dano é mister formar a consciência
fonológica dos sons da fala. U m ensino eficaz das
vogais,e consoantes de sua língua materna. É devido
a este processo que a criança pensará melhor ao
escrever palavras com as letras simétricas. Como
resultado da falta de consciência fonológica
aparecerá na escrita formal, os alunos, “saltarem”
grafemas.
Uma criança dislexa, não é portadora desse distúrbio
por ter tido um desenvolvimento comprometido por
fatores inadequados como alimentação imprópria ou
nascido prematuro e sim por ser um distúrbio
genético.
Ser disléxico não é uma circunstancia, pois o disléxico
poder ser muito inteligentes e talentosos em vários
segmentos como música, arte, vendas, comercio
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entre outros.
O disléxico pode ser também um superdotado com
capacidade de ser muito produtivo e líder.
Os disléxicos também são considerados portadores
de uma conduta que podem ser considerados
portadores de uma conduta com um quadro de
ordem, neurológica e também lingüística, sendo que
a síndrome que compromete a aprendizagem
eficiente de leitura e escrita, mas não compromete
suas idéias ou talentos.
A dislexia ao contrario do que se pensa não é um
resultado de uma mal alfabetização, de uma condição
econômica baixa ou de uma baixa inteligência, muito
pelo contrário, a pessoa com dislexia tem uma
inteligência e pode ou não ser de classe alta ou baixa.
A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NA ESCOLA
A leitura é o centro das preocupações tanto da escola
e dos pais quanto da formação de adultos e da política
cultural. Os avanços são numerosos e surgem
soluções para permitir uma significativa melhora nos
resultados observados. A reflexão pedagógica está
se desenvolvendo em torno de três conquistas, que
ainda devem ser aprofundadas, não pode ser deixada
de lado.
A separação entre os alfabetizados e leitores está
sendo inquirida hoje, obrigando todos os sistemas
educacionais de todos os países a reconsiderar o
ensino da leitura ou, mais precisamente, levá-lo a
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considerações, pois este não foi diretamente o seu
projeto. Na fase do aprendizado, o meio deve
proporcionar a criança toda ajuda para utilizar textos
e não simplificá-los para adaptá-los as possibilidades
atuais do leitor.
Perrenoud faz uma análise bastante consistente do
real sentido da aprendizagem e de como vemos o
fracasso da escola nos últimos anos, utiliza
denominados conceitos que fazem parte do repertório
teórico interacionista, especificamente das propostas
construtivistas de desenvolvimento, além de
evidenciar algumas possibilidades de mudança
pedagógica.
O autor analisa pesquisas e perspectivas de ensino e
aprendizagem inadequados e também apresenta
propostas de intervenção escolar que objetivem uma
excelência.
Justificando o assunto no primeiro capítulo, utilizamos
as explicações de um pouco de desigualdades, isto é,
o que a escola faz diante das diferenças, segundo
duas explicações apontadas por Perrenoud.
Uma voltada para a teoria das aptidões; Outra,
voltada para os atendimentos,
ou melhor,
tratamentos das diferenças, visam aos processos
conhecidos como reprovação, apoio pedagógico,
atendimento médico-psicológico etc. Que são os
recursos utilizados para situações de nãoaprendizado.
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Perrenoud, contudo, não aprofunda essa discussão.
O que ele justifica em seguida é que,
independentemente da distância induzida pela
instituição, o relacionamento com o professor, por si
só, pode caracterizar este fator, descrito nas
instâncias que segue.
Ele pode rejeitar os alunos que não compartilham o
mesmo saber que ele, ou ainda, sentir-se agredido ou
menosprezado, se não percebe interesse nos
mesmos
temas, apesar de saber que existem assuntos que o
entediam tanto quanto aos seus alunos, mas mesmo
assim, incomoda-se. É necessário um imenso
autodomínio para não cair em represálias.
O importante é que o uso destas autonomias não
contribua de forma sistemática para favorecer os já
favorecidos e discriminar os discriminados. Quem
sabe assim talvez, teremos os últimos anos de
fracasso escolar.
O leitor alcança a chamada consciência fonológica.
Esta rota é o caminho para o alfabetizador, em sala
de aula, como método fônico de leitura.
Ela descrimina sons correspondentes a cada uma das
letras ou grafemas que compõem a palavra. Esta rota
permite, na realidade, o reconhecer das letras das
palavras e sua transformação em sons. Por este
caminho, podemos, ler habilmente palavras pouco
freqüentes
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(pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiótico), a
maior palavra na nossa Língua, desconhecidas e
inclusive as pseudopalavras (MARTINS: 2002).
Por ela lemos qualquer palavra na nossa língua.,pois
, a rigor,nosso idioma não possue formas irregulares,
impossíveis
de
serem
lidas
(exceto
os
estrangeirismos). Enfim,esta via,auxilia no processo
de aquisição da leitura: - Identificar as letras através
da análise visual ; - Recuperar os sons mediante a
consciência fonológica; - Sons com o uso do léxico
auditivo;
Chegar ao (vocabulário). A via em questão, mais
lenta, que a direta,pois o processo mais extenso até
reconhecer a palavra,porém, , não é menos
importante e, ainda, afirmamos que os estágios
primeiros da aprendizagem da leitura dependem da
consciência fonológica. A rota direta ou léxica é uma
global e rápida -permite o reconhecimento da palavra
e , pronunciação imediata sem analisar os signos que
a compõem. Passos da leitura:
Analisar globalmente a palavra escrita: análise visual;
- Ativar as notações léxicas;
Chegar ao significado no léxico interno (vocabulário);
recuperar a pronunciação no caso de leitura em voz
alta. Pela forma direta pode-se explicar a facilidade de
reconhecer as palavras cuja imagem visual temos
visto com muita freqüência. Ou seja, nesta rota lemos
o que são familiares a nível de escrita.
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Ela é base para a prática do método global de leitura
(também chamado construtivista). Mas, as duas rotas
não se excluem, porém. São ambas necessárias
e coexistem na leitura hábil.Quando habilidade de ler
se desenvolve, intensificamos as estratégias da via
direta ou léxicas ou ambas ao mesmo tempo.
A biblioteca pode ser vista sobre tudo, como um
espaço de interação social e cultural. Fisicamente,
poderá ser local de encontro e de socialização. Em
Portugal, sobretudo em locais onde escasseiam
espaços públicos deste estilo, funcionários desta
tiram proveito de instalações recentes, confortáveis
tornando-as acolhedoras.
Atualmente, é espaço de socialização e vida cultural
de diferentes etnias. Crianças do ensino básico que,
barulhentas e irrequietas, fazem repensar esses
espaços, e de emigrantes que acorrem à Internet e
que encontram seu espaço. Além disso, há
programas, que se debruçam sobre a literacia
computacional, ou seja, qualificações que habilitem
ao uso de computadores e dos aplicativos de uso
mais generalizado para pessoas desfavorecidas.
Querem usar computadores sem ao menos saber ler.
Como lidar com contextos e formas de cognição
outras sem ter sido transformado por processos de
aprendizagem? O incentivo às experiências já feitas
e estudadas, sobretudo, noutros países carecem de
análise atenta e informada para que se possa
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antecipar a sua utilidade e eficiência e sobretudo para
que se possam desenvolver projetos que tenham em
conta as deficientes competências em literacia básica
de nossa sociedade.
Conceito que, como adiante referirei, ultrapassa em
muito as simples capacidades computacionais. Por
outro lado como estão a exercer os seus direitos
culturais, numa sociedade da escrita e do documento,
cidadãos e cidadãs que não possuem as
competências de codificação e decodificação
requeridas. Não há como fingir a enorme quantidade
da massa adulta que não possui competências de
literacia básicas quanto mais as requeridas para
operar com catálogos automatizados, com
documentos eletrônicos, com hipertextos.
Nos preocupamos como seres engajados que
somos.diante de sucessivos relatórios que apontam
para crescentes problemas de literacia também na
população jovem e recentemente instruída ou que
abandona precocemente a escola? Advogo, pelo
contrário, para as e os bibliotecários um papel de
intervenção cultural que requer a contextualização do
que é uma biblioteca pública na transição para uma
sociedade da informação, cada vez mais interligada
num universo globalizado
A habilidade de ler e escrever poderia ter retorno
melhor em seu meio com o trabalho interdisciplinar e
a ajuda de profissionais da medicina como psicólogos
e fonoaudiólogos, mas com soluções endógenas,
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advindas do próprio ambiente escolar. O professor,
principal agente do processo educador, precisa ter
qualificação referente à pedagogia da escrita. Além
disso, é necessário se faz um trabalho eficaz dentro
da escola, pois problemas como trocas de letras
simétricas perdurará por toda trajetória escolar. Em
alguns casos, claro, com menos freqüência. Em
outros, porém não.
Para evitar tal dano é mister formar a consciência
fonológica dos sons da fala.Um ensino eficaz das
vogais,e consoantes de sua língua materna. É devido
a este processo que a criança pensará melhor ao
escrever palavras com as letras simétricas. Como
resultado da falta de consciência fonológica
aparecerá na escrita formal, os alunos, “saltarem”
grafemas.
Ademais é preciso que todos, sobretudo os
educadores estejam atentos, pois entre oito ou nove
anos de idade é necessário observar eventuais
problemas de leitura e de escrita,Neste período trocar
fonemas,refletirá algumas vezes,numa deficiência de
ordem lingüística, na formação lingüística inicial
(alfabetização e letramento) da criança. Sabemos que
muitas deficiências estão enraizadas na própria
pedagogia.
É de todo lamentável que muitos de nossos
formadores tenham deficiência de formação. Claro, a
má instrução é involuntária. Todavia, traz
conseqüências sérias para o processo leitor.
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Se, no entanto, ensinarmos com cinco vogais, usando
o sistema lingüístico da Língua Portuguesa, será este
alicerce fraco demais, proporcionando ao aluno uma
possível dislexia, esta pedagógica. Sabemos que são
12 vogais. Vogais são os sons da fala. Vogais não são
letras.
Vogais são fonemas, isto é, unidades sonoras
distintivas da palavra. Vogais têm a ver com a leitura.
As letras, que representam as vogais ou sons da fala,
têm uma estreita relação com a escrita. Não obstante,
a escrita não é espelho da fala. Como se diz, não é
necessariamente como se escreve.
Quando há troca de letras, de forma persistente
poderemos imaginar que existe uma deficiência na
motivação fonológica.Informações linguísticas fazem
diferença na habilidade lectoescritora da criança. O s
fonemas /d/ e/t/ são consoantes linguodentais. Uma
surda (/t). A outra sonora (/d/).
Os pais devem estar atentos quanto à articulação
desses fonemas: Estão sendo bem articulados por
seus filhos na fala espontânea ou na leitura de textos
escolares? Se a resposta for negativa, tente exercitálos para que possam perceber diferenças de
sonoridade.
É uma hipótese importante. É na pronúncia ou na
soletração que identificamos se há tal deficiêcia
fonológica como : /f/ e /v/ e as labiodentais /p/ e/b/.
Deve haver em casa o hábito de utilizar gramáticas,
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especialemente pelos pais . Além disso as gramáticas
não trazem os conteúdos profundamente.Apenas de
forma, muitas vezes, superficial.
É dever dos pais mostrar quão importante é o hábito
de utilizar manuais gramaticais, bem como
dicionários. Aos filhos, com dislexia escolar, pode um
pai ou mãe (ou mesmo um irmão mais velho) abrir a
Gramática, e estudar fonemas e consoantes da língua
portuguesa. Observará a família, lendo as gramáticas
escolares, como são classificadas quanto ao modo e
ponto de articulação. Deve articular cada consoante.
Olhar para seu filho ou filha. Pedir para que olhe o
movimento labial ao falar certos fonemas. Ou ainda,
que imite .
Há um ditado latino que diz: A repetição é mãe do
conhecimento. Será a repetição que trará a
consciência dos fonemas. Desta forma, ajudará muito
se os pais assim o fizerem para seus filhos. Uma vez
que a família é extremamente responsável pelo
sucesso acadêmico dos seus.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL
Valdineia Chaves da Silva

A educação inclusiva no Brasil é uma prática recente
e tem sido motivo de muitas discussões e debates. De
maneira gradativa, vem reduzindo substancialmente
a segregação e a exclusão das pessoas consideradas
diferentes da maioria da população.
Sabe-se que para que uma sociedade mais justa só é
possível quando houver plena participação e
igualdade de todos os cidadãos. Por isso, muitas
ações políticas de inclusão estão sendo feitas para
que a nossa sociedade caminhe rumo à igualdade.
Vários autores falam sobre o assunto, na visão de
Sassaki (2009) a inclusão é o processo desenvolvido
pela sociedade para adaptar os seus sistemas gerais
às pessoas com algum tipo de necessidades
especiais, de modo a prepará-las para assumirem
seus papeis na sociedade. Para o autor, incluir
significa que os excluídos, juntamente com a
sociedade, busquem, em conjunto, solucionarem os
problemas para que todos tenham a mesmas
oportunidades.
No âmbito da educação, inclusão vai muito além de
incluir pessoas com deficiência na escola, o temo
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inclusão significa incluir todo aquele que tenha
qualquer desvio do padrão estabelecido como o da
maioria da população (FIGUEIRA, 2011).
As crianças com dificuldades de aprendizado,
assim como as crianças com deficiência devem ter
acesso às escolas regulares, isso é um direito
garantido pela CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO
BRASIL, através do artigo 206 reza:
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber;

Porém, as escolas devem adequar-se, oferecendo
um ensino de qualidade através de uma pedagogia
centrada na criança, capaz de ir ao encontro destas
necessidades.
As escolas públicas, seguindo a orientação de
inclusão, tentam constituir os meios mais capazes
para combater as atitudes discriminatórias criando
comunidades abertas e solidárias, a fim de constituir
uma sociedade inclusiva e assim atingir a educação
igualitária para todos.
Ramos (2010) elenca alguns passos que
segundo ele, a escola regular precisa adotar para
atender as diferenças e promover a inclusão de todos
os cidadãos para a construção de uma sociedade
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justa e igualitária. De acordo com o referido autor os
passos são:
1º Passo: “A educação precisa se fundamentar no
construtivismo, de forma a considerar as diferenças
na aprendizagem dos indivíduos” (p. 16), uma
escola inclusiva só será inclusiva se a proposta
pedagógica condizer com o objetivo proposto.
2º Passo: “A escola precisa se conscientizar, além
dos pais e dos próprios alunos, também a
comunidade, de que uma criança com
necessidades especiais em sala regular não
atrapalhará os demais alunos”. (p. 18). Segundo
Ramos (2010) os alunos terão a oportunidade de
conhecerem e vivenciarem novas experiências,
assim aprenderão a respeitar as diferenças.
3º Passo: “A escola precisa preparar e qualificar
seus profissionais, inclusive os funcionários da
infraestrutura que lidarão com esta questão” (p.19),
visto que crianças com necessidade especiais
precisam de mais ajuda, apoio e afeto para
vencerem suas diferenças.
4º Passo: “A escola precisa matricular os alunos
com qualquer necessidade especial nas classes
que correspondem a sua idade cronológica” (p.20),
assim é possível construir uma idade social, que
será mais fácil de ser alcançada se todas as
crianças puderem conviver na escola em um grupo
da mesma idade.
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5º Passo: “A escola não pode dar prioridade para a
aprendizagem dos conteúdos educacionais e se
esquecer da aprendizagem da vida” (p.22). A
escola tem o papel de construir e modificar valores
socioafetivos negativos, preparando os alunos para
a
vida,
excluindo
quaisquer
condutas
discriminatórias em relação às outras pessoas.
6º Passo: “A escola precisa elaborar seu plano
didático não somente considerando os parâmetros
preestabelecidos, mas também levando em conta a
realidade dos alunos da classe” (p.24). O currículo
deve ser adequado as necessidades da turma e
não somente ao ideal da escola.
7º Passo: “O ritmo de aprendizagem de cada aluno
precisa ser respeitado, mesmo que este ritmo não
corresponda às expectativas da escola” (p.26).
cada turma tem suas especificidades, assim o
planejamento tem que ser único e exclusivo de
cada turma, a fim de atender o maior número de
alunos possível,
8º Passo: “Ao avaliar o aluno, é preciso levar em
conta o potencial dele e não as exigências do
sistema escolar” (p. 28). As potencialidades do
aluno devem ser ressaltadas e não o que ele ainda
não conseguiu aprender.
9º Passo: “Os pais devem ser aconselhados a
procurar ajuda médica somente em casos que os
alunos apresentem alta agressividade ou
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passividade absoluta” (p.30). A escola deve
procurar identificar a causa dos problemas de
aprendizagem dentro do espaço escolar, evitando
encaminhar para a área da saúde os alunos, pois é
muito comum professores por qualquer motivo de
desvio de padrão da criança, encaminhá-la para o
serviço de saúde,
10º Passo: “A escola deve ter a observação como
o seu mais importante instrumento antes de tomar
qualquer tipo de decisão” (p. 32). A equipe escolar
precisa auxiliar o professor para que nenhuma
decisão seja tomada de maneira precipitada, todos
os pontos devem ser ouvidos e avaliados antes de
qualquer medida.

Fonte: RAMOS, A. L. A., Psicologia e informática: opostas ou
não? Jornal Opção. 2010, pp.16-32

Os passos citados por Ramos (2010) nos ajudam a
compreender melhor o papel da educação na
construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
Sabe-se que infelizmente o preconceito ainda é muito
grande na nossa sociedade e tudo que foge dos
padrões estabelecidos é ainda visto de maneira
discriminatória.
Mantoan (2006) discorre sobre a marginalização na
sociedade brasileira que em razão de alguns
preconceitos e conceitos equivocados a respeito das
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pessoas com necessidades especiais que resultam
em comportamentos injustos e contraditórios da
sociedade em relação a esse grupo.
Percebe-se que para que ocorra a inclusão das
crianças com dificuldades de aprendizagem ao
sistema regular de ensino, é necessário que políticas
públicas significativas sejam criadas para não
somente integrar o aluno com dificuldades de
aprendizagem ao sistema escolar, mas de fato incluir
esse aluno como cidadão e proporcionar condições
para que ele goze de todos os seus direitos
garantidos por lei.
As responsabilidades atribuídas ao professor
da educação básica são grandes, espera-se que ele
utilize e desenvolva atividade de ensino
individualizado junto com a criança com dificuldades
de aprendizagem, mantenha um programa eficaz
para o resto do grupo e colabore na integração social.
Para que ocorra efetivamente a inclusão dos
alunos com dificuldades de aprendizagem, é
necessário que haja uma integração entre escola,
família e sociedade. A escola precisa ter uma equipe
pedagógica composta por profissionais de diversas
áreas para que se possam detectar e diagnosticar as
dificuldades, os educadores precisam estar
capacitados a atender a criança com dificuldade de
aprendizagem. É necessário um ambiente preparado
para acolher o aluno, de modo que ele sinta que a
escola é uma extensão de seu ambiente familiar e
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tenha confiança nos profissionais que o acompanha
na vida escolar.
Segundo Ferreiro,
As crianças são facilmente alfabetizáveis desde que descubram,
através de contextos sociais funcionais, que a escrita é um
objeto interessante que merece ser conhecido como tantos
outros objetos da realidade aos quais dedicam seus esforços
intelectuais. (Ferreiro, 1992, p. 25)

As dificuldades de aprendizagem precisam ser
encaradas com um desafio a ser enfrentado por parte
da escola e não como um fracasso. As dificuldades
fazem parte do processo de desenvolvimento da
criança. É necessário que o educador identifique o
mais cedo possível para que a criança com
dificuldades de aprendizagem receba o tratamento
adequado.
Cabe ao professor ter competência, paciência
e flexibilidade para atender a criança com dificuldades
de aprendizagem, sempre terão obstáculos no
caminho do desenvolvimento, o educador precisa
superá-los junto com a criança, através de um
trabalho sério, com um currículo que seja capaz de
atender suas necessidades, pois assim a criança se
sentirá motivada e capaz de vencer suas dificuldades.
O computador como facilitador na construção de
uma educação inclusiva
As crianças da atualidade nascem imersas em meio
à tecnologia, a escola não pode estar alheia a esse
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fato e ignorar os recursos tecnológicos como
facilitadores da aprendizagem.
A Lei Nº 9.394 Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), no artigo 35, inciso IV, reza que é
necessário “a compreensão dos fundamentos
científico-tecnológicos dos processos produtivos,
relacionando a teoria com a prática, no ensino de
cada disciplina.”. A escola precisa oferecer ao aluno
condições desde as séries iniciais para que ele possa
fazer a relação da teoria com a prática de maneira que
seja significativa para ele e sem ignorar os recursos
tecnológicos.
A Resolução da Câmara de Educação Básica, (CEB),
Nº 2 de 19/04/1999, que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação de Docentes
da educação Infantil e dos Anos iniciais do Ensino
Fundamental, em nível Médio, na modalidade
Normal, diz que:
Artigo 2° - Nos diversos sistemas de ensino, as propostas
pedagógicas das escolas de formação de docentes, inspiradas
nos princípios éticos, políticos e estéticos, já declarados em
Pareceres e Resoluções da Câmara de Educação Básica do
Conselho Nacional de Educação (CNE) a respeito das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, o Ensino
Fundamental e Médio, deverão preparar professores capazes
de:
[...] V – utilizar linguagens tecnológicas em educação,
disponibilizando, na sociedade de comunicação e informação, o
acesso democrático a diversos valores e conhecimentos.

O Brasil caminha para que todos os
professores utilizem os recursos tecnológicos
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disponíveis como facilitadores da aprendizagem de
seus alunos. As tecnologias permitem que o professor
tenha inúmeras possibilidades de promover a
aprendizagem maneira agradável e divertida.
A construção do conhecimento se dá de forma
interativa. Segundo Goulart,
Pensar na criança pequena como sujeito sociocultural significa
compreender que a construção do conhecimento far-se á
através do encontro com o outro: o adulto, as crianças, os livros,
os filmes, a observação do mundo real etc. Aprende-se na
discussão, a partir do que o grupo já sabe, na tomada de
decisões, na convivência diária, na participação dos ritos
próprios da cultura, na capacidade de utilizar, criativamente, os
recursos disponíveis, na capacidade de construir relações;
aprende-se, portanto, com o outro. (Goulart, 1999, p.39)

O uso do computador, quando usado como facilitador
da aprendizagem auxilia os educandos na construção
do conhecimento, pois é um recurso que é utilizado
por eles no cotidiano, porém de outra maneira. De
acordo com Santos,
O uso de computadores apresenta-se como um estímulo para
um aprendizado mais dinâmico e significativo na promoção do
desenvolvimento intelectual, e já possível perceber e vivenciar
uma cultura audiovisual e integrá-la a cultura escolar como uma
das formas de ver o mundo. (Santos, 1999-2000, p. 160)

Os benefícios do uso do computador como
facilitador da aprendizagem não podem ser ignorados
pela escola atual, as crianças como já citado, nascem
imersas à tecnologia computacional. Ignorar esse fato
é não considerar a evolução tecnológica e humana.
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Todos os recursos tecnológicos devem ser
utilizados em prol de uma educação de qualidade,
para que se possa de fato promover uma educação
inclusiva.
Para Belloni (2005), as crianças e os adolescentes
das sociedades contemporâneas aprendem mais
com a televisão do que com os pais e professores. As
mídias não podem esquecidas nas escolas, pois, as
mídias são pontes entre a sala de aula e o universo,
são formas diferentes de representação da realidade.
O professor ao utilizar as mídias na educação faz a
ligação entre a sala de aula e o mundo fora dela,
proporcionando aos educandos a oportunidade de
superar suas dificuldades com a utilização de
recursos que são familiares e atraentes para eles.
Partindo deste princípio, a educação das pessoas
com necessidades educativas especiais deve ser
entendida não somente em sua dimensão educativa,
mas
também
sociocultural,
favorecendo
o
desenvolvimento de suas potencialidades (Brasil,
1995). Assim, é possível construir uma educação
inclusiva de qualidade, promovendo por meio do
computador a inclusão digital de pessoas com
necessidades educativas especiais, reestruturando
as comunicações e relações humanas.
As crianças que apresentam necessidades
educacionais especiais requerem do professor uma
série de e apoio de caráter mais especializado, que
proporcione a essas crianças meios que aumentam o
leque de comunicação e de busca por conhecimento.
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Para a utilização do computador como facilitador da
aprendizagem, segundo Souza (2011), é necessário
apenas quatro ingredientes básicos: o computador,
um software educativo, o professor com capacidade
para o uso do computador como meio de
aprendizagem e o aluno. Existem atualmente no
mercado inúmeros softwares educativos que quando
utilizados de maneira adequada com uma intervenção
pontual do professor, facilitam o processo de
aprendizagem de crianças com dificuldades de
aprendizagem.
Catapan et al. (1999), enfatizam a associação
existente entre a riqueza dos jogos educativos com o
poder de atração dos computadores, o que resulta em
uma combinação perfeita que transforma a
dificuldade em aprendizagem lúdica, além de ainda
trabalhar com algumas habilidades específicas tais
como, criatividade, agilidade, raciocínio lógico,
associação
de
idéias,
promovendo
o
desenvolvimento global da criança.
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AS CONTRIBUIÇÕES DOS CONTOS DE
FADAS PARA O DESENVOLVIMENTO
DAS CRIANÇAS
Vanessa Moreira Neiva

INTRODUÇÃO
O ser humano sempre sentiu necessidade de contar
histórias desde os primórdios da civilização. Mesmo
antes da criação da escrita, já existiam histórias
milenares que eram passadas de pai para filho
através das gerações. Através das pinturas rupestres,
é possível conhecer algumas das pinturas da época
pré-histórica, quando o homem primitivo sentia
necessidade de registrar tudo aquilo o que ele via na
natureza, e de desenhar as situações cotidianas. As
histórias passaram a ser registradas no papel,
surgindo assim os primeiros livros.
Há muitos anos os livros fazem parte da vida das
pessoas, e mesmo com o advento da tecnologia
como computador, internet, celulares, entre outros, os
livros não saíram de moda e continuam causando
fascínio em adultos e crianças, e esse fascínio se
deve a muitas questões. Um deles é pela questão
terapêutica eu as histórias, em especial os contos de
fadas (ou contos maravilhosos) possuem. O uso
desses contos pode ser bastante benéfico ao lidar
com sentimentos como os de abandono, medo,
rejeição ou algum trauma que a criança tem. Esse é
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um dos temas que este artigo trata. Desde quando
surgiram há muitos anos, os contos de fadas já
exerciam essa função terapêutica, e isso explica o
porquê de eles existirem até hoje. (Gutfreind, 2003)
Há muito tempo o conto de fada deixou de ser usado
somente para acalentar e acalmar as crianças, e
passou a ser estudado pela psicanálise, pela
pedagogia e psicologia por causa do poder de
reflexão e encantamento que provoca nas mentes
infantis, possibilitando às crianças a superação de
conflitos internos.
O conto de fada há muito tempo deixou de ser usado
apenas para acalentar as crianças, e passou a ser
alvo de estudo da psicanálise, da psicologia e da
pedagogia, devido ao encantamento e ao poder de
reflexão que provoca nas crianças, permitindo a elas
superarem conflitos internos e assim adquirirem mais
segurança, confiança e entendimento sobre os seus
próprios sentimentos. (Monaci, 1990)
Antigamente o conceito de “infância” ainda não
havia se estabelecido, e as crianças eram
consideradas como “adultos em miniatura”. Com a
chamada “descoberta da infância” (Ariés, 1981), os
contos, que antes eram dirigidos apenas aos adultos,
sofreram adaptações para atender às necessidades
referentes à vida imaginária das crianças. Os contos
infantis se diferenciavam dos demais por abrangerem
o encantamento, a magia, a presença de um herói ou
heroína que eram capazes de superar as dificuldades
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e obstáculos. (Caldin, 2002; Radino, 2003; Turkel,
2002).
É precisamente pela questão de os heróis
conseguirem superar as dificuldades e os obstáculos
com o objetivo de alcançarem um final feliz que os
contos de fadas beneficiam as crianças,
principalmente quando elas enfrentam algum
problema em sua vida particular. Ao ouvir os contos,
ela pode se identificar com o herói ou heroína, e crer
que também é capaz de superar os seus obstáculos,
problemas e dificuldades, conquistando assim sua
felicidade.
E é justamente por essa questão de os heróis
conseguirem superar os obstáculos, e por chegaram
finalmente a um final feliz que os contos de fadas são
tão benéficos às crianças, principalmente para
aquelas que estão enfrentando algum problema em
sua vida pessoal. Ela pode se identificar com o herói
ou heroína, e acreditar que também é capaz de
superar os seus problemas e de chegar a um final
feliz.
Além dessa função terapêutica, ouvir histórias
é algo prazeroso para pessoas de qualquer idade, e
para as crianças, segundo Vigotsky (1992), esse ato
de ouvir os contos ativa a imaginação, e ajuda a
desenvolver o seu pensamento e raciocínio lógico.
Tanto o ato de ler quanto o ato de ouvir contribui para
que a criança amplie o seu repertório de histórias e
de palavras, ampliando assim o seu vocabulário e
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desenvolvendo sua fala, pensamento e imaginação.
O presente artigo também trata dessa questão de
como os contos de fadas contribuem para o
desenvolvimento integral da criança.
DESENVOLVIMENTO
Muitos anos antes do advento da escrita, os
contos de fadas eram contados e transmitidos de
geração em geração, de pai para filho, e eram parte
constituinte da cultura de diversos povos. (Melli &
Giglio, 1999; Oliveira, 1993).
Os contos de fadas não eram essencialmente
direcionados às crianças, pois eles traziam
preocupações que eram inerentes à vida adulta,
como traições, morte, competição, entre outros, e os
lugares e espaços nos quais se passavam a história
eram diferentes, como casas de chá, aldeias,
lavouras, enfim, lugares frequentados pelos adultos.
(Radino, 2001).
O livro “Psicanálise dos contos de fadas”,
escrito por Bruno Bettelheim (1980), através da
análise psicanalista de diversas histórias infantis, nos
mostra que os contos de fadas exercem uma grande
influência sobre a psique das crianças. Bruno
Bettelheim nos mostra através de seus estudos que
os contos infantis transmitem mensagens à mente
consciente e também inconsciente das crianças. Por
essa razão, os contos maravilhosos podem ajudar a
criança a superar conflitos, traumas e medos.
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Os contos de fadas começaram a ser
estudados de forma sistêmica a partir da descoberta
do inconsciente e também com a criação da
psicanálise, por Sigmund Freud. Muitos estudiosos da
área consideram a psicanálise como a pioneira nas
investigações sobre a influência que o uso terapêutico
dos contos de fadas exerce sobre as pessoas a eles
submetidos.
Freud não usou o conto de fadas como
elemento terapêutico, mas ele reconheceu a sua
importância para se conhecer melhor a mente da
criança a partir da sua leitura. Celso Guttfreind (2004),
um estudioso de destaque dessa área, argumenta
que o lúdico (um elemento muito presente nos contos
de fadas), é essencial para que a atividade mental da
criança seja desenvolvida, e defende o uso
terapêutico dos contos de fadas como uma maneira
que contribui a superação de traumas e conflitos
pelas crianças.
Guttfrein (2004) faz uma comparação entre o
prazer de ouvir histórias com o prazer de brincar. Para
ele, o conto exerce o mesmo efeito terapêutico e
prazeroso que um brinquedo causaria na criança.
Para ele, “o conto também é brinquedo”. GUTFREIND
(2004 : 28)
Os contos de fadas são inundados de metáforas, de
personagens que personificam o bem e o mal, contém
heróis, vilões, lobo mau, bruxas, fadas, princesas,
entre outros que habitam o imaginário infantil. Todos
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sabem que na realidade não existe um espelho que
diz quem é a mulher mais bonita do reino, nem uma
rainha má que consegue se transformar em boa
velhinha para dar à sua enteada uma maçã
envenenada, porém essas histórias transmitem às
crianças ensinamentos que acontecem por meio de
metáforas.
Essas metáforas são essenciais no trabalho
terapêutico, pois elas podem promover um alcance na
mente da criança que a fala por si só não conseguiria.
E assim fazem-nas refletir. O conto “João e Maria”,
por exemplo, pode ajudar as crianças a superar uma
situação de abandono ou de rejeição, entre as outras
formas que esse mesmo conto tem de ajudar as
crianças que passam por situações conflitantes.
Bruno Bettelheim (1980), em seu livro “A psicanálise
dos contos de fadas” analise esse entre outros contos
e diz que “João e Maria” é um conto que pode ajudar
a criança a se desenvolver mais psiquicamente,
tornando-se mais independente dos cuidados dos
seus pais.
O simbolismo que consta nos contos de fadas, aliado
às representações neles presentes, ajuda a criança a
superar os seus conflitos, bem como seus medos e
dificuldades. Eles são capazes de ensinar às crianças
que os obstáculos e dificuldades fazem parte do
cotidiano das nossas vidas, e que é preciso ter
coragem para enfrenta-los, vencendo assim os
medos, com o objetivo de se alcançar um final feliz. E
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é necessário, para que a criança amadureça e
também se desenvolva, que lhes sejam ofertadas
representações simbólicas (como essas contidas nos
contos) que a ajude a lidar com as suas dificuldades
e conflitos. Bettelheim (1980)
Assim sendo, a contribuição dos contos de fadas para
que a crianças consigam superar conflitos
existenciais que fazem parte da vida das pessoas em
geral é imensa, uma vez que eles próprios são
dotados desses mesmos problema e conflitos, e
garantem o final feliz.
O simbolismo é um elemento inerente aos contos de
fadas, e é por meio do simbolismo que os contos
ensinam que a vida é difícil, repleta de dificuldades a
serem enfrentadas, e que por isso mesmo é
necessário ter perseverança e coragem para vencer
os medos, desafios e obstáculos para se alcançar a
tão sonhada felicidade. Principalmente durante a
infância é muito importante acreditar que os dias
vindouros serão melhores até mesmo para se ter uma
razão para viver.
Segundo Bettelheim (2007), o uso dos contos de
fadas auxilia a criança a se desenvolver e a melhorar
muitos aspectos inerentes à sua vida imaginária, bem
como a resolver os seus conflitos internos. Dessa
forma, o seu raciocínio e modo de pensar são
expandidos e desenvolvidos.
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Devido ao grande interesse e fascínio que os contos
maravilhosos exercem sobre as mentes infantis, eles
são ferramentas muito importantes ao se trabalhar
essa questão dos conflitos internos das crianças.
Mesmo com o desenvolvimento tecnológico dos dias
atuais, os contos não “saíram de moda”, justamente
por essa questão de eles abordarem de maneira
essencial os problemas e dificuldades que fazem
parte da vida das pessoas.
Esses problemas e dificuldades fundamentam-se na
natureza humana, e referem-se a sentimentos como
os
de
alegria,
tristeza,
medo,
angústia,
arrependimento, esperança, coragem, entre outros
sentimentos que as pessoas sentem ao longo da vida
e de acordo com as mais diversas situações e
circunstancias, independentemente do século em que
estiverem vivendo.
Segundo Corso e Corso (2006), os contos de fadas
permitem às pessoas diferentes maneiras de sanar os
conflitos internos por lhes permitirem a reflexão sobre
a sua própria existência através de diferentes pontos
de vista. A pessoa escolhe o conto cujo enredo
oferece situações que se assemelham aos seus
conflitos. Por exemplo, a história “João e Maria” pode
remeter a uma situação de abandono na infância.
Dessa maneira, os contos maravilhosos remetem
essencialmente ao foco do conflito, ao medo, aos
traumas, às angústias, à necessidade de se sentir
amado, e apresentam as formas de solução para
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esses sentimentos por meio de um ponto de vista que
seja passível de entendimento pela criança.
Como os contos de fadas sempre apresentam
soluções para os conflitos e problemas e os seus
finais sempre são felizes, a criança sente-se mais
segura para acreditar que ela também conseguirá
resolver os seus problemas. Ela passa então a
desenvolver capacidades para superar os seus
problemas e angústias. Pois isso o uso terapêutico
dos contos de fadas é tão importante e necessário às
crianças que passam por alguma situação de conflito.
De acordo com Gutfreind (2003), o uso terapêutico
dos contos maravilhosos proporciona à criança
pensar os seus conflitos internos, refletir sobre eles,
gerando capacidade para superá-los. Viver, ainda
que seja somente no plano mental, no mundo da
fantasia é um modo de simbolizar, refletir sobre si
mesmo, experenciar novas formas de encarar os
problemas da vida.
Muitas histórias, sejam elas direcionadas ao público
adulto ou infantil, são capazes de levar o sujeito a
imaginar, fantasiar, viajar para diferentes tempos e
lugares e conhecer muitos personagens através do
mundo imaginário que elas nos possibilitam, portanto
a gama de possibilidades e benefícios são muito
vastas, e os contos de fadas são muito especiais
nesse aspecto, pois eles trazem personagens que
com a ajuda de elementos mágicos vencem vários
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desafios, atingindo e conquistando assim o seu
objetivo final.
Hisada (1998) defende que os contos podem
ter um valor terapêutico enquanto trabalhado na
clínica psicológica porque eles permitem às crianças
a comunicação do que está acontecendo com elas
nos momentos em que elas não conseguem
expressar por meio das palavras. Gutfreind (2003),
Hisada (1998) e Safra (2005), deixam claro que o
psicólogo (ou terapeuta) simente pode usar esse
instrumento na clínica após realizarem as sessões de
diagnóstico com o paciente, ou seja, é preciso
conhecer primeiro o paciente, os seus conflitos,
necessidades ou traumas, para então usar os contos
como ferramenta, se preciso for. Isso se deve ao fato
de que cada pessoa apresenta suas peculiaridades,
então o uso dos contos de fadas não pode ser
generalizado ou banalizado.
Segundo Gutfreind (2004), não cabe mais
contestar o potencial terapêutico do qual são dotados
os contos de fadas, devido à estimulação da
capacidade de simbolizar e de pensar que eles
causam naqueles que os ouvem. De acordo com
Safra (2005), a utilização dos contos maravilhosos na
clínica de psicologia ajuda a criança a enfrentar os
seus problemas e dificuldades, além de auxiliá-la a
criar vínculos tanto com os seus pais quanto com o
terapeuta, e isso é muito importante para o sucesso
da terapia. Para Safra, os contos de fadas podem ser
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usados como um importante instrumento
desenvolvimento psíquico da criança.

de

Entretanto, o uso dos contos de fadas não
pode restringir-se ao uso terapêutico de crianças
dotadas de alguma dificuldade psicológica, porque
essa importante ferramenta pode ser ampliada para o
tratamento não somente de doenças psíquicas, como
crônicas também. Goulart (2003), defende que as
crianças que são acometidas por alguma doença
crônica, como por exemplo asma, apresentam
necessidade de expressar e falar o que elas sentem
e pensam, ou seja, elas precisam elaborar narrativas
que exponham a sua experiência, para que o
tratamento se torne menos traumático e mais leve
para elas.
Dessa maneira, a utilização dos contos de fadas
podem exercer grande contribuição para que as
crianças
ressignifiquem
as
suas
próprias
experiências, pois ouvindo os contos elas poderão
pensar, narrar, refletir e identificar-se com as
personagens que, após muitas batalhas e barreiras,
conseguiram vencer todos os obstáculos, chegando a
um final feliz.
Um conto de fadas que é um exemplo de esperança
de que os dias vindouros serão melhores é o da “Gata
Borralheira”. Segundo Coutinho (1997): “há em tudo
uma ordem humana, ensinando o bem, condenando
o mal, socorrendo os desgraçados, exaltando os
tenazes, fortalecendo a confiança no esforço ou
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mesmo na própria sorte, como no caso de A gata
borralheira, exemplo de fé e esperança no
destino”. Coutinho, 1997, p. 205
Para além das contribuições terapêuticas e
para os tratamentos hospitalares, os contos são
capazes de promover o desenvolvimento das
crianças em muitos outros aspectos, como: o seu
vocabulário, bem como o repertório de palavras se
amplia; sua narrativa torna-se ainda mais rica e
fluente; a sua imaginação se expande, ganhando
força; o seu poder de reflexão se expande devido ao
enriquecimento do seu senso crítico.
Os contos de fadas são dotados de muitos
valores como a generosidade, a bondade, a
esperança, o amor, a justiça, a amizade,
perseverança, entre outros; a reflexão acerca desses
valores contidos nos contos pode contribuir para que
o ouvinte, ou leitor, adquira esses mesmos valores na
sua vivência cotidiana. Portanto os contos podem
contribuir para a formação do caráter das crianças,
pois elas, quando ouvem as histórias, fazem a
reflexão sobre esses valores transmitidos, e pode
adquiri-los no seu trato com as demais pessoas em
seu cotidiano.
Desde a mais tenra idade, é importante que as
crianças tenham contato com os livros, pois desde
bebês elas são capazes de manusearem os livros, e
de perceberem que histórias são por eles contadas.
Desde muito cedo, a criança pode sentir o prazer de
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folhear os livros. Existem livros direcionados às
crianças bem pequenas, e elas podem fazer leitura de
imagens, depois ouvir histórias escritas tendo
imagens de apoio. Dessa forma, a criança vai
aprendendo a sentir gosto em ler e em ouvir histórias,
e assim provavelmente o seu processo de aquisição
da leitura e da escrita vai acontecer de forma mais
rápida e prazerosa.
Ao recontar as narrativas, a memória da
criança também pode ser desenvolvida, pois ela terá
que lembrar das personagens, dos fatos, da
sequência dos acontecimentos. Assim o seu
vocabulário também pode ser ampliado, pois ela
poderá tanto se utilizar de palavras contidas nos
contos, que antes lhes eram desconhecidas, como se
utilizar de outras palavras para fazer o reconto.
Portanto, são muitas as contribuições dos contos
lidos para as crianças, e pelas crianças
CONCLUSÃO
Os contos de fadas, ou contos maravilhosos,
possuem um valor terapêutico no sentido de permitir
que as crianças se identifiquem com alguma situação
traumática, como abandono ou maus tratos. O
simbolismo presente nesses contos permite que a
criança reflita sobre os seus conflitos e angústias
internas, sentimentos esses que ela não consegue
expressar através das palavras. Ao entrar no mundo
imaginário, a criança pode identificar-se com algum
personagem, e identificar a sua própria história de
489
Vanessa Moreira Neiva

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

vida com aquele conto específico, e como todos os
contos apresentam finais felizes, ela passa a acreditar
que os seus conflitos também terão um final feliz. Isso
oferece a ela capacidade para lidar com suas próprias
angústias, e passa a enfrentá-las, pois sente-se mais
forte e capaz para superar suas barreiras emocionais.
Os contos podem apresentar um valor
terapêutico, no sentido de permitir à criança imaginar,
fantasiar, se colocar no lugar das personagens, e
acreditando que o problema que enfrenta terá uma
solução, assim como acontece nos contos, nos quais
as personagens principais vencem desafios e
obstáculos, conquistando a felicidade no final. Como
os contos sempre apresentam ensinamentos e
valores transmitidos, como generosidade, amor,
lealdade, a criança, ao ouvir e refletir sobre eles,
acaba identificando-se com esses valores. Desse
modo, os contos maravilhosos podem contribuir para
a formação da moral e do caráter da criança.
Além desse valor terapêutico, as histórias
contadas às crianças desde muito novas fazem-nas
adquirirem o prazer pela leitura, e assim o seu
aprendizado da língua escrita se dará de modo mais
natural.
O seu vocabulário se amplia porque
geralmente os contos maravilhosos apresentam
palavras que não fazem parte do uso no cotidiano,
assim ela aprende palavras novas e ao recontar as
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histórias, a sua memória se fortalece, pois ela terá
que relembrar personagens, fatos, acontecimentos.
São diversas as contribuições que os contos
de fadas proporcionam às crianças, como uma vez já
disse Albert Einstein: “Se deseja que os seus filhos
sejam brilhantes, leia contos de fadas para eles. Se
quiser que sejam ainda mais brilhantes, leia ainda
mais contos de fadas”.
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O CONTO DE FADAS NO IMAGINÁRIO
INFANTIL
Verônica Borba

A necessidade da mágica no universo infantil
Qualquer que seja nossa idade, apenas uma estória
que esteja conforme aos princípios subjacentes a
nossos processos de pensamentos nos convence. Se
for assim com os adultos, que aprenderam a aceitar
que há mais de um esquema de referências para
compreender o mundo – embora achemos difícil
senão impossível pensar verdadeiramente segundo
outro que não o nosso – é exclusivamente verdadeiro
para a criança. Seu pensamento é animista
(Bettelheim, 1980).
Por ter um pensamento animista, a criança age como
se todas as coisas e fenômenos naturais, possuíssem
alma e fossem capazes de agir segundo uma
finalidade.
Piaget mostrou que o pensamento da criança
permanece animista até a idade da puberdade. Por
mais que o mundo lhe diga que as coisas não podem
agir, ela finge acreditar nos adultos racionais para não
ser ridicularizada. A criança então enterra seu
“conhecimento verdadeiro” e no fundo de sua alma
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permanece intocada pela racionalidade, portanto seu
conhecimento pode ser formado e informado pelo que
os contos de fadas têm a dizer.
Para a criança não existe uma linha que separe o real
do imaginário, ou os objetos das coisas vivas. Ela
tenta entender o mundo do seu jeito e por isto, espera
respostas desses objetos para sua curiosidade. Ela
está convencida de que o animal entende e sente
como ela, mesmo que não mostre abertamente.
Segundo Bettelheim (1980), as crianças buscam as
questões da identidade pessoal, como os grandes
filósofos. Isso ocorre quando a criança começa a se
locomover e explorar a sua volta; quando espia sua
imagem no espelho, ela tenta descobrir se realmente
é ela ou uma criança exatamente igual a ela que está
por detrás da parede de vidro, por isso faz caretas,
vira-se de um lado para o outro, caminha para fora do
espelho, pula e verifica se a outra também se moveu,
ou se ainda está lá. Com apenas três anos uma
criança já está às voltas com o difícil problema da
identidade pessoal.
A criança se pergunta: - “Quem sou eu? De onde vim?
Como o mundo passou a existir? Quem criou o
homem e todos os animais? Qual o sentido da vida?”.
Na verdade, ela pondera sobre estas questões vitais
não em abstrato, mas principalmente da forma como
lhe concernem. Não se preocupa se existe justiça
para um homem individual, mas se ela será tratada
justamente. Pergunta-se sobre quem ou o que a lança
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na adversidade, e o que pode impedir que isto lhe
aconteça. Há poderes benevolentes além de seus
pais? Seus pais são poderes benevolentes? Como
ela própria poderia se formar e por quê? Há
esperança para ela, embora tenha errado? Por que
tudo isto lhe aconteceu? O que significará para seu
futuro? Os contos de fadas fornecem respostas a
estas questões mobilizadoras, muitas das quais a
criança só toma consciência à medida que segue as
estórias (Bettelheim, 1980).
Para Abramovich, (1989), ler histórias para crianças é
muito importante, pois suscita o imaginário, faz com
que a criança tenha a curiosidade respondida em
relação a tantas perguntas, ao mesmo tempo, vai a
encontro a outras idéias para solucionar questões.
A criança que ouve histórias tem a possibilidade de
descobrir o mundo imenso de conflitos, dos impasses,
das soluções que todos vivemos e atravessamos, de
um jeito ou de outro.
Muitas crianças têm amigos invisíveis com os quais
falam, brincam, sonham, convivem, dão nome e criam
um universo que, para nós adultos, é realmente
impenetrável. A criança vivencia no seu cotidiano
consciente essas fantasias que revelam muito do seu
ser, das suas emoções, das suas vivências
(Friedmann, 2005).
A criança tem a imaginação livre de preconceitos, de
negativismos e limitações, por isso aceitam as
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respostas que os contos de fadas oferecem, o que é
inaceitável para muitos adultos – que se tornaram
estranhos aos caminhos pelos quais as pessoas
jovens experimentam o mundo – esses adultos dão
respostas realistas e incompreensíveis para as
crianças, que ainda não possuem compreensão
abstrata requerida, e, portanto, estas respostas não
fazem o menor sentido para elas.
Sem o passaporte mágico dessas narrativas, é difícil
conceber viagens, aventuras, conquistas, temores,
medos e receios imaginários fundamentais ao nosso
desenvolvimento intelectual e emocional. As histórias
nos permitem conhecer e criar mundos fantásticos e
repletos dos seres mais extraordinários e das
sensações mais diversas... Sem elas, a infância, a
adolescência, a juventude e a maturidade estariam
condenadas a ocupar um palco sombrio, triste,
desprovidos de atores verdadeiramente apaixonados
(Chalita, 2003).
O conto de fadas e sua compreensão na visão de
alguns estudiosos
Para Bettelheim, (1980), o conto de fadas é otimista,
mesmo que alguns traços sejam terrivelmente sérios.
Esta diferença decisiva que separa o conto de fadas
de outras histórias nas quais igualmente acontecem
coisas fantásticas, que o resultado seja feliz devido às
virtudes do herói, à sorte, ou à inteligência de figuras
sobrenaturais.
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Os contos de fadas oferecem materiais de fantasia
que sugerem à criança sob forma simbólica o
significado de toda batalha para conseguir uma auto
realização, e garante um final feliz (Bettelheim, 1980).
Para Coelho, ( 1987), os contos de fadas visam a
realização interior do ser humano. Eles buscam os
desejos mais profundos e inalcançáveis da alma
humana. São experiências humanas que o imaginário
do leitor vivencia de maneira inconsciente e, com elas
seu mundo interior vai-se enriquecendo. Nos contos
de fadas estão patentes as transformações pelas
quais todo ser humano precisa passar (da infância a
maturidade) para se realizar em plenitude quando
persegue um ideal de vida.
Os contos de fadas têm significado para as crianças,
pois refletem seus desejos que, muitas vezes pensam
não poder realizá-los.
Explicar para uma criança por que um conto de fadas
é tão cativante para ela destrói, acima de tudo, o
encantamento da estória que depende, em grau
considerável, da criança não saber absolutamente
por que está maravilhada (Bettelheim, 1980).
Para Bettelheim, nós, adultos crescemos e
encontramos sentido na vida e segurança em nós
mesmos, por termos entendido ou resolvido
problemas pessoais por nossa conta, e não por que
alguém nos explicou qualquer estória. Se
interpretarmos os contos pela criança, estamos
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roubando dela, a oportunidade de deixar que ela, por
si só, interprete os significados mais precisos no
momento de sua vida.
Ainda, segundo Bettelheim, a verdade na vida de uma
criança é diferente da noção da verdade do adulto. Os
contos de fadas não tentam descrever o mundo
externo e a realidade. Uma criança sadia nunca
acredita que esses contos descrevam o mundo
realisticamente. Oferecer à criança pensamento
racional para que ela organize seus sentimentos e
compreenda o mundo só vai confundi-la e limita-la.
Abramovich, (1989), nos seus estudos, afirma que os
contos de fadas falam da realidade do ser humano,
de sua busca, de seus traumas vividos, do desejo do
ser humano de ser herói, dos monstros que ele às
vezes tem que combater durante a vida.
A interpretação deve ser feita, particularmente pela
criança, para que ela vivencie cada estágio da
narrativa, de forma que o conto de fadas possa auxiliá
-la no seu desenvolvimento emocional.
A criança por intermédio das figuras dos contos de
fadas experimenta e aprende a responder ás
exigências e necessidades das figuras do ambiente,
(como por exemplo, imitar um personagem para
minimizar seus problemas), bem como a se defender
das perigosas e negativas em relação à sua própria
personalidade.
Aprende
quais
formas
e
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possibilidades de relacionamento que podem existir
com estas forças e com, finalmente, pode vencê-las.
Em seus estudos, Bettelheim (1980), afirma que só
escutando repetidamente um conto de fadas e sendo
dado tempo para demorar-se nele, uma criança é
capaz de absorver integralmente o que a estória tem
a lhe oferecer com respeito à compreensão de si
mesma e de sua experiência de mundo.
Se contarmos uma história uma vez só, a criança não
consegue lançar-se no papel de uma figura do outro
sexo. Ela necessita ouvir várias vezes para que haja
distância necessária e elaboração pessoal de algum
tempo, antes que a menina possa se identificar com
João em “João e o pé de feijão” e um menino com
“Rapunzel”.
Para Bettelheim, quando contamos mais de uma
estória de fadas, pensando que a quantidade de
estórias aumentaria a satisfação da criança, estamos
fazendo com que algo fique perdido, caso a estória
não seja repetida.
Redirecionar
os
pensamentos
da
criança,
prematuramente para uma segunda estória pode
matar o impacto da primeira, enquanto fazê-lo numa
época posterior pode aumentá-lo (Bettelheim, 1980).
É importante que haja tempo para que as crianças
tenham oportunidade de meditar sobre os contos ou
reagir de outra forma; de maneira nenhuma, devem
der amontoados imediatamente com outra atividade,
499
Verônica Borba

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

ou outra estória de um tipo diferente, pois destrói a
impressão que a estória de fadas criou.
Mas quando o contador dá tempo às crianças de
refletir sobre as estórias, para que mergulhem na
atmosfera que a audição cria, e quando são
encorajadas a falar sobre o assunto, então a
conversação posterior revela que a estória tem muito
a oferecer emocional e intelectualmente, pelo menos
para algumas crianças (Bettelheim, 1980).
Ainda sobre a compreensão dos contos de fadas,
Bettelheim escreve sobre a importância da
exteriorização
e
da
transformação,
ações
fundamentais para um bom desenvolvimento
emocional e cognitivo da criança.
A criança normal começa a fantasiar a partir de algum
segmento de realidade de realidade mais ou menos
corretamente observado, que lhe pode provocar
ansiedades e necessidades tais que elas seja
carregada de roldão por elas. As coisas com
freqüência se tornam tão misturadas na sua mente
que ela não é capaz, em absoluto, de classificá-las.
Mas alguma ordenação é necessária para acriança
voltar à realidade sem ser enfraquecida ou derrotada,
mas fortificada (Bettelheim, 1980).
Os contos de fadas ajudam a criança, mostrando
como uma clareza superior pode emergir de toda
fantasia, pois como a criança na sua própria
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imaginação, começam de um modo completamente
realista.
A criança é estimulada a buscar soluções, quando se
defronta com problemas e situações cotidianas que
lhe causam perplexidade, com isso, no seu
aprendizado compreende o “como” e o “por quê” de
tais situações.
Na infância, a racionalidade exerce pouco controle
sobre o inconsciente, então a imaginação escapa,
sob a pressão de suas emoções e conflitos não
resolvidos.
A criança que está familiarizada com os contos de
fadas compreende que estes lhe falam na linguagem
de símbolos e não o da realidade cotidiana. O conto
de fadas transmite desde o início, através da trama, e
no seu final a idéia de que a narrativa trata não de
fatos tangíveis ou lugares reais. Quanto à própria
criança, os acontecimentos reais tornam-se
importantes pelo significado simbólico que ela lhes
atribui, ou que neles encontra (Bettelheim, 1980).
Quando os pais narram contos de fadas para o filho
que consideram as experiências internas da criança .
Ela sente que suas experiências internas foram
aceitas pelos pais como reais e que ela, também é
real e importante.
Para Bettelheim, (1980), quando as pressões internas
da criança predominam o caminho pela qual ela pode
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esperar
obter algum controle sobre elas é a
externalização.
Para a criança é difícil ordenar as facetas da sua
experiência externa, pois elas se misturam com as
internas; e a menos que consiga ajuda, isto se torna
impossível.
Os contos de fadas auxiliam a criança a externalizar
o que se passa na sua mente, pois oferecem figuras
simbólicas, eles mostram à criança de que modo ela
pode personificar seus desejos destrutivos numa
figura e obter satisfações em outras, pode identificarse, de acordo com suas necessidades momentâneas.
Quando todos os pensamentos mágicos da criança
estão personificados num bom conto de fadas, seus
desejos destrutivos, numa bruxa malvada; seus
medos, num lobo voraz; as exigências de sua
consciência, num homem sábio encontrado numa
aventura; suas raivas ciumentas, em algum animal
que bica os olhos de seus arqui-rivais – então a
criança pode finalmente começar a ordenar essas
tendências contraditórias. Isto começado, a criança
ficara cada vez menos engolfada pelo caos não
manejável (Bettelheim, 1980).
Aprofundando nos seus estudos, Bettelheim afirma
que há um tempo certo para determinadas
experiências de crescimento, e para ele a infância é o
período de aprender a construir pontes sobre a
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imensa distância entre a experiência interna e o
mundo real.
Os contos de fadas podem parecer sem sentido,
fantásticos,
amedrontadores
e
totalmente
inacreditáveis para o adulto que foi privado da
fantasia na sua própria infância, ou que reprimiu estas
lembranças (Bettelheim, 1980).
Os contos que falam sobre os desejos raivosos, nos
advertem para que não sejamos levados por nossas
emoções negativas.
A criança é incapaz de impedir essas emoções
negativas, mas o conto de fadas não espera o
impossível da criança, nem sequer pretende gerar
ansiedade a respeito de uma raiva que a criança não
pode evitar. Ele apenas tem a função de advertir
realisticamente que o arrebatamento da raiva ou da
impaciência gera problemas, mas sua conseqüências
são temporárias e que boas ações podem
desmanchar todo o dano causado por um desejo
mau.
Com bons atos podemos corrigir as conseqüências
dos maus desejos.
Bettelheim cita que não se lembra de nenhum conto
onde os desejos raivosos de uma criança tivessem
conseqüências; só dos adultos, isto quer dizer que, os
adultos são responsáveis pelo que fazem, mas as
crianças não.
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É como se os contos de fadas admitissem que é
humano sentir raiva, porém, espera-se que apenas os
adultos tenham autocontrole suficiente para não
serem dominados pelo “mau desejo”. Ao mesmo
tempo frisam as conseqüências maravilhosas quando
a criança se empenha num desejo positivo. A criança
deseja coisas boas, mesmo quando há muitas razões
para desejar coisas ruins.
Exemplificando melhor esta situação, vemos Branca
de Neve que não abriga desejos raivosos contra a
rainha malvada; Cinderela não castiga as irmãs, ao
contrário, deseja que elas compareçam ao grande
baile.
A criança experimenta transformações radicais na
natureza das coisas, vindas de todos os lados,
embora nós não compartilhemos suas percepções
(Bettelheim, 1980).
A criança sabe que embora estas estórias sejam
irreais, não são falsas, e que mesmo que os fatos
narrados acontecem na vida real, podem ocorrer
como uma experiência interna e de desenvolvimento
pessoal. Os contos de fadas, na verdade, retratam de
forma imaginária e simbólica, os passos precisos e
essenciais do crescimento e da aquisição de uma
existência independente.
Os contos de fadas apontam o caminho para um
futuro melhor, mas se concentram no processo de
mudança mais do que nos detalhes da felicidade a ser
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conquistada no final. As estórias enfatizam o próprio
processo de mudança.
Para Coelho, (1987), os contos são experiências
humanas que o imaginário do leitor vivencia de
maneira inconsciente, e, com elas seu mundo interior
vai se enriquecendo. Nas transformações que são
comuns nos contos de fadas (a do Patinho Feio em
Cisne; do Sapo ou da Fera em Príncipe, etc.) estão
patentes a transformações em que todo ser humano
precisa passar (da infância à maturidade) para se
realizar em plenitude quando persegue um ideal de
vida.
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A Criança e o Desenho Animado
Aparecida Adriana da Silva

A televisão é hoje a principal fonte de informação,
fazendo-se presente praticamente em todos os lares
do Brasil, cumpre também o papel de fabricar
sonhos, veiculando também a ideologia do sistema
vigente.
Além de fabricar sonhos estimula a fantasia tão
necessária para o ser humano. E porque precisamos
dessas coisas? Arbex (1995:p.23) fala a esse
respeito:“as

pessoas

querem

fugir

de

seus

problemas cotidianos, e a ficção televisiva aparece
como um escape”. Assim, a televisão seria como um
“ópio” necessário para o equilíbrio do povo, um
anestésico, uma muleta psicológica para seus
problemas. Na tentativa de evitar ou amenizar os
piores conflitos, as pessoas querem manter suas
certezas mínimas do dia-a-dia. Nesse sentido, a
distração televisiva torna suportável o cotidiano
maçante

de

trabalho,

problemas

financeiros,

pessoais e familiares.
Ainda em Arbex (1995:p.75): temos que:
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O ritual de simulação da realidade praticado diariamente pela
televisão oferece aos telespectadores a confortável sensação
de um mundo já conhecido, em contraste com um mundo cheio
de incertezas.

De acordo com Filho (1988), as pessoas acabam
vivendo em dois mundos. Um deles seria o das
coisas práticas: o da nossa rotina do dia-a-dia que
inclui o trabalho que se tem que fazer, os lugares
onde precisamos ir, entre outras obrigações diárias
que temos. Existem ainda outros fazeres que podem
ser espirituais (definidos pela crença de cada um),
sociais

(casamento,

festas

de

aniversário,

comemorações), etc. É o que conhecemos como o
mundo das normas, que inclui os compromissos,
participações que as pessoas criaram, embora não
saibamos quem, mas que sempre existirão.
Para Filho (1988: p. 07): “Ao lado desse mundo, há
um outro, o da fantasia. É puramente mental, interno,
subjetivo. Nele nos entregamos aos sonhos; é
praticamente ele que move o outro, tornando-se
necessário para nosso equilíbrio”. Assim a busca
pela fantasia, na forma de subterfúgio, evita o
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conflito com o mundo das incertezas, onde o “final
feliz” não está assegurado.
Se é necessário para os adultos o “ópio” televisivo,
para as crianças a televisão tem uma grande
importância no seu desenvolvimento social e
intelectual. Porém, não são todos os programas que
possuem

e

transmitem

conteúdo

cultural

e

significativo.
As crianças precisam da fantasia, pois esta ajuda a
estimular sua criatividade, como a encontrada nos
desenhos animados. O gosto das crianças por esses
desenhos é um fenômeno saudável e natural do
desenvolvimento infantil. Todos os sentimentos
despertados nas crianças, em resposta à televisão,
não acabam quando terminam os programas; ao
contrário, se revelam em muitos outros atos de
produção.
É preciso compreender que cada criança é única,
sua forma de decodificar o material televisivo vai
depender de diversos estímulos e fatores, tais como:
sociais, cognitivos, políticos, ideológicos, culturais.
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Diante desses dados percebemos que a televisão
pode ser um instrumento muito útil para os
educadores, pois a televisão já é uma referência da
criança quando ela chega à escola. Assim, os
educadores

precisam

estar

preparados

para

reconhecerem, compreenderem, que é necessário
uma escola que acrescente, em sua dimensão
educacional, a análise e utilização da TV como
ferramenta

que

possa

contribuir

para

o

desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e físico do
aluno.
Rezende e Rezende (1993: p.04) comenta uma
preocupação de Alea (1984) sobre a influência da
tevê na vida das crianças: ”Como todo espetáculo, a
tevê exige em primeiro momento, um telespectador
contemplativo”.
A escola precisa estar junto com o aluno ajudandoo a sair desse estado de contemplação, fazendo com
que ele ultrapasse o nível da consciência ingênua e
atingir o nível da consciência crítica.
Freire (1996) nos coloca que aprender é uma
aventura criadora, portanto, muito mais rica que
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repetir a matéria dada. É pensar em construção,
reconstrução a todo o momento da prática docente.
Essa precisa ser política, pois dessa forma
possibilitará aos alunos uma consciência crítica
perante a vida.
A escola exerce grande influência na construção da
visão crítica do aluno em relação a programação
televisiva, sendo que a televisão tem um papel
importante no processo de socialização, na medida
em que ela fornece as significações (mitos,
símbolos,representações) preenchendo o universo
simbólico das crianças com imagens irreais.
A televisão influencia muito a vida das crianças,
ditando regras de comportamentos e ideologias das
quais não nos damos conta. Por isso torna-se
importante o papel do professor no direcionamento
dessas informações, e também no aproveitamento
dessa influência para desenvolver o potencial
cognitivo

dos

alunos,

pois,

sem

dúvida,

as

programações da tevê em geral, e particularmente,
aquelas destinadas ao público infantil, oferecem às
crianças farto potencial de verbalização.
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As crianças poderão ser encorajadas a relatar
episódios que mais interessaram num programa a
que assistiram, uma notícia que lhes chamou a
atenção, ou um novo comercial. Nessa iniciativa e,
melhor ainda, se forem levadas a interpretar aquilo
que relatam, estarão exercitando, em excelentes
oportunidades,

as

discussões,

reflexão

e

reinterpretação do evento televisivo.
Em um momento em que o pai já não é o único
provedor do lar, a televisão se tornou o que Pacheco
(2005:p.71) chama de “babá-eletrônica”. A autora
ainda ressalta que a TV condiciona a rotina das
crianças e de seus familiares, funcionando ora como
babá-eletrônica, ora como pano de fundo para as
conversas entre amigos, ora como convidada
assídua das refeições, ora como convite ao silêncio
familiar, mas, sempre ligada.
O telespectador infantil está mais vulnerável à
influência da mídia, o que o torna uma presa fácil
para os publicitários. Há uma diferença na influência
dependendo

dos

fatores

socioeconômicos.

Conforme Rezende e Rezende (1993: p.20):
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As crianças com melhores condições financeiras, cujas famílias
podem proporcionar-lhes lazer e estímulos variados, têm na
tevê mais uma fonte de entretenimento. Certamente essas
crianças têm oportunidades de comentar, ou até mesmo de
discutir, com seus familiares e amiguinhos, as mensagens
televisivas.

Não que elas sejam mais inteligentes; é que por
terem mais acesso a diferentes tipos de textos, têm
mais facilidade no domínio do código lingüístico. Sua
percepção torna-se mais apurada pela familiaridade
e estímulos diversificados. A tevê para essas
crianças é apenas um estímulo a mais, já que ela
possui uma rotina com variadas atividades culturais.
De acordo com a fala de Rezende e Rezende (1993:
p.20), as crianças menos favorecidas acabam não
tendo outra opção além da companhia da tevê.
Grande parte dessas crianças ficam sós
parte do dia sem amigos,

grande

ou cuidando de seus

irmãos mais novos. Em sua maioria os pais passam
o dia fora trabalhando e os filhos com poucos e
quase sempre os mesmos brinquedos, que já não
oferecem desafios, ficam confinados em pequenas
casas ou apartamentos. Além disso, devido à
violência em que vivemos não lhes é permitido ir
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brincar na rua ou em parques com os amigos. A
janela torna-se uma das opções de ver o mundo.
Rezende e Rezende (1993: p.20) citam ainda:
Dessa estreita paisagem de concreto, tão avesso dos grandes
espaços mostrados na tevê, essas crianças buscam a fuga,
que a fresta da janela não lhes permite. O botão está ao seu
alcance. Basta liga-lo e “ligar-se” no mundo mágico. Não
importa muito se é um desenho, filme ou novela. Seja lá o que
for, adequado ou não, é melhor do que aquilo que se pode ver
através da fenda da janela. Essas crianças vêem tevê e não
programa de tevê.

As crianças sofrem forte influência da televisão, na
sua educação. Os desenhos animados, em especial,
exercem grande fascínio nas crianças. A principal
característica desses desenhos é a linguagem
lúdica, pois é mais do que um entretenimento
televisivo; ela é carregada nos discursos, seja pelos
personagens ou pelas suas aventuras.
Para o desenvolvimento infantil o desenho animado
é muito importante, uma vez que, através dele, a
criança pode satisfazer suas necessidades de
diversão, medos, aventuras e viver conflitos de
forma

imaginária,

em

um

processo

de
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amadurecimento cognitivo e emocional. Cada
criança faz sua leitura de uma maneira singular.
Os

desenhos

conteúdos

animados

diversos

e

são

constituídos

articulados

entre

de
si,

possibilitando à criança criar algumas relações
significativas, que permitem construir e reconstruir
seu

conhecimento,

bem

como

perceber

as

diferentes realidades que compõem o mundo que a
cerca.
Entre todos os desenhos, alguns mais antigos ainda
se destacam na preferência de algumas crianças.
Praticamente toda criança conhece os desenhos da
Turma da Mônica, muito acessível em gibis e
comerciais e que por sua vez, despertam na criança
sua capacidade crítica, sua consciência para
questões

como

solidariedade,

amizade

e

convivência em grupo.
Conforme

informações

acessadas

http://pt.wikipédia.org./wiki/Pica-Pau,

no
o

site:

desenho

animado do Pica-pau é um dos mais conhecidos.
Várias gerações se encantam com sua gargalhada,
que é a mais original entre todos os personagens
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dos desenhos animados. Surgiu na década de 40,
inicialmente como figurante de Andy Panda no
episódio "Knock Knock".
A marca registrada do Pica-Pau é sua gargalhada
estridente, foi criada pelo ator Mel Blanc, sendo
depois adaptada por seus sucessores. Nos anos 40
e 50,o Pica-Pau já havia se tornado um grande
sucesso. Em 3 de outubro de 1957 o personagem
aparecia pela primeira vez na TV, pela NBC, num
show próprio, o "The Woody Woodpecker Show",
sendo patrocinada por uma conhecida marca de
cereais a Kellogg´s e produzido pela Universal
Studios.
O seu criador, Walter Lantz, não imaginava o
sucesso que faria o personagem. No início, o próprio
cartunista aparecia na abertura e encerramento do
show, interagindo com o personagem que tinha
criado. As apresentações dos episódios eram feitos
diretamente de seu escritório, sempre mostrando
como os desenhos eram feitos. O Pica-pau tornouse então sua principal obra. Desenvolveu também
outros personagens para contracenarem com o
pássaro, ficando esses na categoria “A chamada
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Turma do Pica-Pau”. São eles: Zeca Urubu, Zé
Jacaré, Leôncio (o leão-marinho), entre outros.
Depois que o Pica Pau estrelou seu programa,
outros

personagens

também

ganharam

seus

próprios episódios (além do Andy Panda), como
Picolino e a Família Urso. O Pica-Pau mudou de
aparência algumas vezes, ao longo dos anos devido
aos vários desenhistas que ajudaram a dar
características ao personagem.
Existe uma lenda sobre a criação do Pica-Pau, lenda
porque seu criador cada vez que vai contar como
isso aconteceu acaba somando mais detalhes,
esquecendo que o desenho foi criado em 1940.
Lantz se casou em 1941, e a lenda mais conhecida
é a que Walter Lantz diz que estava em lua-de-mel
com sua mulher em Sherwood Lake, California, e a
paz do casal era sempre interrompida por um
barulhento pica-pau no telhado de seu quarto. O
pássaro era tão irritante que Lantz voltou aos
estúdios e desenhou um novo personagem inspirado
nesse pica-pau.
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O Pica-pau recebeu duas indicações ao Oscar de
Melhor Desenho Animado: em 1943, e 1947. Sendo
indicado também em 1948 para um prêmio de
melhor canção, do episódio "Wet Blanket Policy".
O último episódio do Pica-pau “antigo” foi "Indian
Corn" de 1972, num total de aproximadamente 200
episódios. Ele ainda apareceu no filme ”Uma cilada
para Roger Rabbit” em 1988, junto com outros
importantes personagens dos desenhos animados
que em 1999 foi apresentado ao público. Há hoje,
uma nova versão com novos episódios pelo canal
Fox Kids. Algum tempo depois o SBT passou a
exibi-lo.
O Pica-Pau continua sendo o mais audacioso e
politicamente incorreto personagem de toda história,
quebrando todos os tabus, tendo em vista que na
maioria dos episódios são feitas alusões ao fumo,
álcool e sexo.
Enquanto outros personagens tentam servir como
exemplo, o Pica-Pau engana, mente, tripudia, rouba,
seduz garotas. Em muitos episódios, procura por
comida, sem se importar com os meios para obtê-la.
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Quando quer algo, nada o detém. Não tem o menor
pudor ou ética, é quase amoral.
O desenho Pica-pau chegou a ter problemas com a
censura e a imprensa por causa da violência. Ele
sempre estava envolvido em disputas de prêmios,
propriedades, jogos, dinheiro ou mulheres, sendo
constantes as lutas pela defesa ou recuperação de
bens pessoais, sempre acompanhados de situações
vexatórias dos seus concorrentes. Nesse sentido,
uma das características marcantes do desenho
animado é a inexistência de contradições sociais.
Em muitos episódios, o Pica-Pau aventurava-se pelo
mundo, pois ele não possui um lar fixo. Talvez por
causa de seu comportamento e personalidade, o
Pica-Pau, em alguns episódios, não tem um final
feliz. Em vários deles, nosso herói terminava com um
galo

na

cabeça

ecoando

sua

gargalhada

característica num tom melancólico. Isso acontecia
com muita freqüência nos primeiros episódios, nos
quais bagunçava tudo e perdia o controle da
situação. Por isso recebeu o apelido de "Pica-Pau
Maluco".
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Nos últimos episódios, o Pica-Pau já estava com sua
personalidade original bastante alterada. Mais
civilizado, ele tinha agora dois sobrinhos para dar o
exemplo. No Brasil, no final dos anos 70 o
personagem já tinha uma legião de fãs, o
apresentador Silvio Santos apostou todas as suas
fichas no desenho como uma das atrações de seu
dominical infantil "Domingo no Parque".
Antes da apresentação dos episódios, algumas
crianças eram escolhidas para imitar as gargalhadas
do pássaro, as que melhor imitassem ganhavam
brinquedos. O Pica-Pau se tornou um dos maiores
clássicos da animação. Provavelmente, tenha sido
entre os personagens infantis da televisão, aquele
que mais cativou as crianças. Não só pelo seu
espírito aventureiro, brincalhão e bagunceiro, mas,
principalmente pelo seu carisma, fazendo com que
as crianças se identificassem com ele, despertando
paixões também em adultos, e acima de tudo,
gerando boas gargalhadas.
Esse desenho também pode ser usado para
trabalhar meio ambiente, vegetação, migrações dos
pássaros, desigualdades sociais, entre outros
519
Aparecida Adriana da Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

assuntos. Em cada episódio, são apresentadas às
crianças paisagens e costumes diferentes, os quais
se o professor estiver aberto para essa realidade,
poderá incluir em suas aulas assim como outros
desenhos animados que fazem parte da rotina de
seus alunos.
Além dessas oportunidades citadas, os desenhos
animados, em sua maioria, remetem a outros
assuntos que merecem atenção do professor no
sentido de orientação e do despertar de uma visão
critica sobre os conteúdos: herói/vilão; realidade;
bem/mal; transformação; transgressão da ordem;
inexistência da morte; inexistência do tempo e
espaço; ação e aventura; vitória sobre os inimigos;
desejo de vingança; individualismo, entre outros.
Diante dos argumentos até aqui apresentados, fica
evidente a necessidade de compreensão e utilização
dos meios de comunicação no âmbito escolar, como
ferramenta imprescindível dentro da atualidade para
se conhecer, esclarecer, questionar.
A mídia não é só um veículo de comunicação, mas
também uma produtora de saberes, contendo
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formas

especializadas

estabelecendo

tendências,

de

comunicação,

padrões,

costumes.

Assim, pode assumir uma função nitidamente
pedagógica, principalmente para as crianças que
são grandes receptores, e que possuem uma
imaginação muito fértil, estando também com suas
personalidades em formação.
Quando se utiliza a mídia, mais especificamente a
televisão, como instrumento pedagógico, está se
ampliando
concretas

a

compreensão

com

que

sobre
somos

as

formas

informados

cotidianamente. Isso porque podemos ver na
televisão, as estratégias de construção de sentidos,
os modos com que são mobilizadas nossas
emoções, ampliando e desenvolvendo consciência
crítica

sobre

a

sociedade

em

geral,

os

comportamentos, valores, sentimentos, desejos e
prazeres.
Despertar no aluno o ato de olhar criticamente para
a televisão possibilita ultrapassar as evidências e
assim poder ir além do que nos é dado ver de
imediato. É como dar a chance de acordar algo
adormecido em nosso cérebro para entendermos o
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mundo atual, não só pelo conhecimento fonéticosilábico das nossas línguas, mas também, pelas
imagens-sons.
Assim, a televisão torna-se, cada vez mais, um lugar
privilegiado de aprendizagens diversas, pois o aluno
poderá aprender, quando bem orientado pelo
professor, as diferenças de gênero, políticas,
sociais, econômicas, étnicas e outras.
É preciso que professor e aluno assumam novas
posições para tornar mais dinâmica a aprendizagem
como cita Ferres (1996: p.34): “O professor informador e o aluno ouvinte terão que ser
substituído pelo professor animador e pelo aluno
pesquisador”.
De acordo com o pensamento de Ferres (1996) as
tecnologias, em especial a tevê, devem deixar de ser
concorrentes, se tornando aliadas no processo
ensino aprendizagem.
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EDUCAÇÃO INFANTIL: DESPERTAR
PARA

O

MUNDO

DO

CONHECIMENTO
Luciana de Fátima Nickel
A criança é o simbolo do futuro. É com ela que
nos inspiramos a aprender coisas novas sem
medo do desconhecido. A criança não tem
receios, não tem vergonha enão tem limites
quando o assunto é o saber. A criança tem a
ousadio propria da curiosidade de quem quer
abracar o mundo a todo instante. Tem a
inquietude

dos

que

aviventam,

incansavelmente, a vida. E é por isso que a
Educação Infantil é tão importante, é um
momento fundamental para o desenvolvimento
das crianças. É o despertar para o mundo do
conhecimento e para os talentos que farão de
sua vida futura um enredo feliz.
Considera-se

como

Educação

infantil,

o

período de vida escolar em que se atende,
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pedagogicamente, crianças com idade entre 0
e 6 anos. Configura-se como parte integrante
da Educação Básica, é uma das áreas
educacionais

cuja

demanda

tem

sido

crescente. A nova concepção de infância leva
a sociedade a ressignificar a educação infantil,
que tornam simultâneos e indissociáveis o
cuidado e a educação, observando-se, ainda, a
função social, quando complementa a ação da
família e da comunidade, como determina a lei.
A

“educação

infantil,

primeira

etapa

da

educação básica tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança até seis
anos de idade, em seus aspectos físico,
psicológico,

intelectual

e

social,

complementando a ação da família e da
comunidade. A educação infantil será oferecida
em: creches, ou entidades equivalentes, para
crianças de até três anos de idade; préescolas, para crianças de quatro a seis anos de
idade. ” (LDB 9394/96 - art. 29 e 30)
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No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional chama o equipamento
educacional que atende crianças de 0 a 3 anos
de CRECHE. O equipamento educacional que
atende crianças de 4 a 6 anos se chama PRÉESCOLA.
Recentes

medidas

legais

modificaram

o

atendimento das crianças PRÉ-ESCOLA, pois
alunos com seis anos de idade devem
obrigatoriamente

estar

matriculados

no

primeiro ano do Ensino Fundamental.

1.1 - UM BREVE HISTÓRICO
1.1.1 - ORIGEM DA EDUCAÇÃO INFANTIL
NO MUNDO
O modo de lidar com as crianças na idade
média era baseado em alguns costumes
herdados da Antigüidade. O papel das crianças
era definido pelo pai. Os direitos do pai no
mundo grego , além de incluir total controle
sobre o filho, incluía também de tirar-lhe a vida,
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caso o rejeitasse. No mundo germânico, além
do poder do pai exercido no seio da família,
existia o poder patriarcal, exercido pela
dominação política e social. Nas sociedades
antigas, o status da criança era nulo. Sua
existência no meio social dependia totalmente
da vontade do pai, podendo, no caso das
deficientes e das meninas, ser mandadas para
prostíbulos em lugar de serem mortas, em
outros casos, (as pobres) eram abandonadas
ou vendidas. Com a ascensão do cristianismo,
o modo de lidar com as crianças mudou,
apesar da mudança ter sido um processo lento.

1.1.2 - A ORIGEM DA EDUCAÇÃO
INFANTIL NO BRASIL
O atendimento às crianças de 0 a 6 anos em
instituições especializadas tem origem com as
mudanças sociais e econômicas, causadas
pelas revoluções industriais no mundo todo.
Neste momento as mulheres deixaram seus
lares por um período, onde eram cumpridoras
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de seus afazeres de criação dos filhos e os
deveres domésticos, cuidando do marido e
família, para entrarem no mercado de trabalho
. Atrelado a este fato, sob pressão dos
trabalhadores urbanos, que viam nas creches
um direito, seus e de seus filhos, por melhores
condições

de

vida,

deu-se

início

ao

atendimento da educação infantil (termo atual
referente ao atendimento de crianças de 0 a 6
anos) no Brasil.
Até 1920, as instituições tinham um caráter
exclusivamente filantrópico e caracterizado por
seu difícil acesso oriundo do período colonial e
imperialista da história do Brasil. A partir desta
data, deu início á uma nova configuração."Na
década de 20 , passava-se á defesa da
democratização

do

ensino,

educação

significava possibilidade de ascensão social e
era defendida como direito de todas as
crianças,

consideradas

como

iguais"

(KRAMER, 1995, p.55).
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Na década de 30, o Estado assumiu o papel de
buscar incentivo (financiamento) de órgãos
privados, que viriam a colaborar com a
proteção da infância. Diversos órgãos foram
criados

voltados

à

assistência

infantil,

(Ministério da Saúde; Ministério da Justiça e
Negócios Interiores, Previdência Social e
Assistência social , Ministério da Educação e
também a iniciativa privada). Nesta década
passou-se a preocupar-se com a educação
física e higiene das crianças como fator de
desenvolvimento das mesmas, tendo como
principal objetivo o combate à mortalidade
infantil. Nesta época iniciou-se a organização
de creches, jardins de infância e pré-escolas de
maneira

desordenada

perspectiva

e

emergencial,

sempre
como

numa
se

os

problemas infantis criados pela sociedade,
pudessem

ser

resolvidos

por

essas

instituições. Em 1940 surgiu o departamento
Nacional da Criança, com objetivo de ordenar
atividades dirigidas à infância, maternidade e
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adolescência,

sendo

administrado

pelo

Ministério da saúde . Na década de 50 havia
uma forte tendência médico-higiênica do
departamento

nacional

da

Criança,

desenvolvendo vários programas e campanhas
visando o "... combate à desnutrição, vacinação
e diversos estudos e pesquisas de cunho
médico realizadas no Instituto Fernandes
Figueira. Era também fornecido auxílio técnico
para a criação, ampliação ou reformas de obras
de

proteção

materno-infantil

basicamente

do

hospitais

país,
e

maternidades"(KRAMER, 1993, p.65) .
Na década de 60, o Departamento Nacional da
Criança teve um enfraquecimento e acabou
transferindo

algumas

responsabilidades
prevalecendo

para
o

de

suas

outros

setores,

caráter

médico-

assistencialista, enfocando suas ações em
reduzir a morbimortalidade materna infantil . Na
década de 70 temos a promulgação da lei nº
5.692, de 1971, o qual faz referência à
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educação

infantil,

dirigindo-a

como

ser

conveniente à educação em escolas maternais,
jardins de infância e instituições equivalentes.
Em outro artigo, é sugerido que as empresas
particulares, as quais têm mulheres com filhos
menores de sete anos, ofertem atendimento
(educacional) a estas crianças, podendo ser
auxiliadas pelo Poder público. Tal lei recebeu
inúmeras críticas, quanto sua superficialidade,
sua dificuldade na realização pois, não havia
um programa mais específico para estimular as
empresas a criação das pré-escolas .
Com esta pequena retrospectiva histórica,
verifica-se que a Educação Infantil surgiu com
um

caráter

de

assistência

a

saúde/

preservação da vida, não se relacionando com
o fator educacional. A pré-escola surgiu da
urbana e típica sociedade industrial; não surgiu
com fins educativos, mas sim para prestar
assistência , e não pode ser comparada com a
história da educação infantil, pois esta, sempre
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esteve presente em todos os sistemas e
períodos educacionais a partir dos gregos .
A Educação Infantil, embora tenha mais de um
século de história como cuidado e educação
extradomiciliar, somente nos últimos anos foi
reconhecida como direito da criança, das
famílias, como dever do Estado e como
primeira etapa da Educação Básica.
“A função da escola maternal não é ser um
substituto para uma mãe ausente, mas
suplementar e ampliar o papel que nos
primeiros

anos

da

criança,

só

a

mãe

desempenha. Uma escola maternal, ou jardim
da infância, será possivelmente considerada,
de modo mais correto, uma ampliação da
família ‘para cima’, em vez de uma extensão
‘para baixo’ da escola primária. ” (WINNICOTT,
1982, p. 214)
A trajetória da educação das crianças de 0 a 6
anos assumiu e assume ainda hoje, no âmbito
da atuação do Estado, diferentes funções,
muitas
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maneira,

ora

assume

uma

função

predominantemente assistencialista, ora um
caráter compensatório e ora um caráter
educacional

nas

ações

desenvolvidas.

Contudo, as formas de ver as crianças vêm,
aos poucos, se modificando, e atualmente
emerge uma nova concepção de criança como
criadora,

capaz de estabelecer múltiplas

relações, sujeito de direitos, um ser sóciohistórico, produtor de cultura e nela inserido.
Na construção dessa concepção, as novas
descobertas sobre a criança, trazidas por
estudos realizados nas universidades e nos
centros de pesquisa do Brasil e de outros
países, tiveram um papel fundamental. Essa
visão contribuiu para que fosse definida,
também, uma nova função para as ações
desenvolvidas com as crianças, envolvendo
dois aspectos indissociáveis: educar e cuidar.
Tendo esta função, o trabalho pedagógico visa
atender às necessidades determinadas pela
especificidade da faixa etária, superando a
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visão adultocêntrica em que a criança é
concebida apenas como um vir a ser e,
portanto, necessita ser “preparada para”.
Na Constituição Federal de 1988, a educação
das crianças de 0 a 6 anos, concebida, muitas
vezes, como amparo e assistência, passou a
figurar como direito do cidadão e dever do
Estado, numa perspectiva educacional, em
resposta aos movimentos sociais em defesa
dos direitos das crianças. Nesse contexto, a
proteção

integral

às

crianças

deve

ser

assegurada, com absoluta prioridade, pela
família, pela sociedade e pelo poder público. A
Lei afirma, portanto, o dever do Estado com a
educação das crianças de 0 a 6 anos de idade.
A inclusão da creche no capítulo da educação
explicita a função eminentemente educativa
desta, da qual é parte intrínseca a função de
cuidar. Essa inclusão constituiu um ganho, sem
precedentes, na história da Educação Infantil
em nosso país.
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Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional evidenciou a importância
da Educação Infantil, que passou a ser
considerada como primeira etapa da Educação
Básica. Dessa forma, o trabalho pedagógico
com a criança de 0 a 6 anos adquiriu
reconhecimento e ganhou uma dimensão mais
ampla no sistema educacional, qual seja:
atender às especificidades do desenvolvimento
das crianças dessa faixa etária e contribuir para
a construção e o exercício de sua cidadania.
Nessa contextualização da Educação Infantil
no Brasil, é essencial que se destaquem as
competências dos entes federados, não se
perdendo de vista o cumprimento do regime de
colaboração que deve orientar as ações
educacionais voltadas para a infância. É na
infância que a criança começa a despertar suas
potencialidades afetivas e cognitivas. Esse
processo é a base para todas as realizações
posteriores.
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Os centros de educação infantil são por
excelência o local onde a vida coletiva favorece
as interações em grupo, pois são ambientes
que recebem, constantemente, influências das
condições socioculturais, determinantes do
processo de aprendizagem e desenvolvimento
das crianças. Nas palavras de ABRAMOWIZ
(1995, p. 39): “A creche é um espaço de
socialização de vivências e interações”. Neste
espaço

as

interações

traduzem-se

por

atividades diárias que as crianças realizam
com a companhia de outras crianças sob a
orientação de um professor. A partir da
compreensão

de

que

estas

situações

contribuem para o processo de aprendizagem
e desenvolvimento infantil, é possível o
professor e demais profissionais da Educação
Infantil redimensionar a sua prática pedagógica
e ressignificar o papel da interação na
educação infantil.
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1.2 – FUNDAMENTOS LEGAIS E
ORGANIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A Educação Infantil como parte integrante da
Educação Básica está fundamentada pelas
seguintes leis:
- Constituição Federal de 1988;
- Estatuto da criança e do Adolescente (Lei
8.069/90).
-

Emenda

Constitucional

nº.14(EC/14-

15/08/96).
- Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei nº.9.394/96).
- Referencial Curricular para a Educação
Infantil.
- Plano Curricular Nacional em Ação.
- Diretrizes Operacionais para a Educação
Infantil (Parecer nº.04/2000).
- Plano Nacional da Educação (Lei 10.172, de
9 de janeiro de 2001).
Para nortear a organização das propostas
pedagógicas das instituições de educação
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infantil, foram estabelecidas as seguintes
diretrizes:
A educação e o cuidado das crianças de 0 a 6
anos são

de

responsabilidade do

setor

educacional.
A Educação Infantil deve pautar-se pela
indissociabilidade

entre

o

cuidado

e

a

educação.
A Educação Infantil tem função diferenciada e
complementar à ação da família, o que implica
uma

profunda,

permanente

e

articulada

comunicação entre elas.
É dever do Estado, direito da criança e opção
da

família

o

atendimento

gratuito

em

instituições de Educação Infantil às crianças de
0 a 6 anos.
A educação de crianças com necessidades
educacionais especiais deve ser realizada em
conjunto

com

as

demais

crianças,

assegurando-lhes o atendimento educacional
540

Luciana de Fátima Nickel

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

especializado mediante avaliação e interação
com a família e a comunidade.
A qualidade na Educação Infantil deve ser
assegurada por meio do estabelecimento de
parâmetros de qualidade.
O processo pedagógico deve considerar as
crianças em sua totalidade, observando suas
especificidades, as diferenças entre elas e sua
forma privilegiada de conhecer o mundo por
meio do brincar.
As instituições de Educação Infantil devem
elaborar, implementar e avaliar suas propostas
pedagógicas a partir das Diretrizes Curriculares
Nacionais para Educação Infantil e com a
participação

das

professoras

e

dos

professores.
As propostas pedagógicas das instituições de
Educação

Infantil

concepções, bem
referentes
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pedagógico

e

ao

processo

de

desenvolvimento/aprendizagem, prevendo a
avaliação como parte do trabalho pedagógico,
que envolve toda a comunidade escolar.
As professoras e professores e os outros
profissionais que atuam na Educação Infantil
exercem um papel socioeducativo, devendo
ser

qualificados

especialmente

para

o

desempenho de suas funções com as crianças
de 0 a 6 anos.
A formação inicial e a continuada das
professoras e professores de Educação Infantil
são direitos e devem ser asseguradas a todos
pelos sistemas de ensino com a inclusão nos
planos de cargos e salários do magistério.
Os sistemas de ensino devem assegurar a
valorização de funcionários não-docentes que
atuam nas instituições de Educação Infantil,
promovendo sua participação em programas
de formação inicial e continuada.
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O processo de seleção e admissão de
professoras e professores que atuam nas
redes pública e privada deve assegurar a
formação específica na área e mínima exigida
por lei. Para os que atuam na rede pública, a
admissão deve ser por meio de concurso.
As políticas voltadas para a Educação Infantil
devem contribuir em âmbito nacional, estadual
e municipal para uma política para a infância.
A política de Educação Infantil em âmbito
nacional, estadual e municipal deve se articular
com as de Ensino Fundamental, Médio e
Superior, bem como com as modalidades de
Educação Especial e de Jovens e Adultos, para
garantir a integração entre os níveis de ensino,
a formação dos profissionais que atuam na
Educação Infantil, bem como o atendimento às
crianças com necessidades especiais.
A política de Educação Infantil em âmbito
nacional, estadual e municipal deve se articular
às políticas de Saúde, Assistência Social,
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Justiça, Direitos Humanos, Cultura, Mulher e
Diversidades, bem como aos fóruns de
Educação Infantil e outras organizações da
sociedade civil.

1.3 - A EDUCAÇÃO INFANTIL E O
PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO
Ao ingressar na escola e antes mesmo de
poder enfrentar a peculiar situação de ensinoaprendizagem que caracteriza a instituição, a
criança depara-se com um ambiente único a
até então inesperado, transformador do sujeito
e da sua ótica sobre o mundo. A passagem do
meio familiar, geralmente afetivo e protetor, ao
ambiente institucionalizado da escola implica
na descoberta de uma nova estrutura social.
Levando-se em conta os aspectos inerentes ao
processo de institucionalização (o impacto
exercido

pelo

ingresso

na

escola),

as

características da faixa etária, o perfil sócio
cultural da clientela, os objetivos da escola em
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particular, a interferência educativa deve ainda
considerar o desafio hoje colocado à Educação
Infantil:

atrelar

as

iniciativas

meramente

assistencialistas à dimensão pedagógica. Pela
integração do “cuidar e ensinar”, a prática
educativa compromete-se, já nos primeiros
anos de escolaridade, a uma ação integrada
em prol da construção do conhecimento e do
desenvolvimento de posturas perante o mundo,
a escola, o professor, os colegas e o saber.
Para tanto, a intervenção educativa nesse
período constituí-se a partir dos seguintes
eixos de trabalho:
- Posicionamento pessoal no espaço e no
tempo

em

estreita

sintonia

com

o

desenvolvimento psicomotor;
- Dimensão sócio-afetiva;
- Linguagem e expressão;
- Identidade e autonomia;
- Aspectos relacionados à saúde e higiene;
- Dimensão cognitiva.
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1.4 – OS TEMPOS E OS ESPAÇOS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A educação é um fato social na sociedade
humana, que ocorre de forma global sobre a
integralidade do ser humano, em todas as
épocas,

lugares

e

circunstâncias

sócio-

históricas. Todas as nossas relações com as
coisas, com os outros, com o tempo ou com o
espaço nos possibilitam adquirir um novo
conhecimento, além de nos possibilitar o ato de
sermos mediadores no processo de mudança
de uma pessoa.
A construção do espaço é eminentemente
social e entrelaça-se com o tempo de forma
indissolúvel, congregando simultaneamente
diferentes influências mediatas e imediatas
advindas da cultura e do meio em que estão
inseridos seus atores.
Também é importante lembrar que o espaço
tem um caráter simbólico, pois oferece um
ambiente de cumplicidade, que permite a
emergência das singularidades, das diferentes
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identidades, das experiências, dos sentimentos
e das emoções. Temos reiterado que o modo
como organizamos o espaço e o tempo nas
instituições de educação infantil reflete nossas
crenças acerca das concepções de mundo, de
criança, de aprendizagem e de educação,
podendo estruturar-se de diferentes formas.
Nas instituições de Educação Infantil, a
organização dos diferentes tempos e espaços
para ampliar a ocorrência das brincadeiras
exige um planejamento que considere o caráter
essencialmente lúdico das vivencias infantis.
A implicação pedagógica decorrente dessa
ideia é a de que a forma como organizamos o
espaço

interfere

significativamente

nas

aprendizagens infantis. Ou seja, quanto mais o
espaço for desafiador e promover atividades
conjuntas entre parceiros, quanto mais permitir
que as crianças se descentrem da figura do
adulto, mais fortemente se constituirá como
propulsor

de

novas

e

significativas

aprendizagens.
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Diversos autores defendem a ideia de que para
a criança se desenvolver de forma segura e
eficaz é necessário um ambiente estimulador,
proveitoso em que a ela obtenha um bom
resultado em sua aprendizagem.
É fundamental que se assegure à criança o tempo e os
espaços para que o caráter lúdico do lazer seja
vivenciado com intensidade capaz de formar a base
sólida para a criatividade e a participação cultural e,
sobretudo para o exercício do prazer de viver, e viver,
como diz a canção... Como se fora brincadeira de roda...
(MARCELINO, C.1996.p.38)

Quando

pensamos

na

atividade

lúdica,

devemos levar em consideração: o tempo e o
espaço de brincar; a relação entre meios e fins,
os parceiros do jogo, os objetos do jogo, é o
trataremos no próximo capitulo no qual
destacaremos o brincar, constituindo-se como
atividade

fundamental

nesse

período

do

desenvolvimento infantil
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A CONTRIBUIÇÃO DA ARTE NO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Lucimara Cristina Pereira Ronqui

INTRODUÇÃO

No trabalho tentamos descrever através dos
autores como a arte sofreu transformações ao
longo do tempo e como ela pode contribuir na
formação das crianças, tanto no Ensino
Fundamental, como nas de Educação Infantil.
Analisaremos de que forma a disciplina Arte
pode ser aplicada na educação da criança,
por sentirmos necessidade de entender e
responder qual o valor dessa disciplina e
como ela pode ajudar na educação da
criança, visando estimular a sensibilidade do
aluno, incentivando- o a pensar, sentir e agir
de maneira diferente, por meio do uso das
diversas linguagens artísticas, buscando
favorecer o desenvolvimento do potencial
criador do indivíduo. De acordo com os
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autores que contribuíram para este artigo,
podemos notar, que a arte ainda não é
ensinada e aprendida de uma maneira
suficiente pela maioria das

crianças e

adolescentes brasileiro. É necessário um
espaço para o desenvolvimento pessoal e
social por meio de vivência e posse do
conhecimento artístico e estéstico do aluno,
para isso é preciso pensar em uma nova
metologia.

Fase da Infância
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Fase Adolescente/Adulta

A arte tem uma grande importância na
educação escolar e em geral ela tem função
indispensável na vida das pessoas desde o
início das civilizações, tornando-se um fator
essencial de humanização. “Cada um de nós,
combinando

percepção,

imaginação,

repertório cultural e histórico, lê o mundo e o
reapresenta à sua maneira, sob o seu ponto
de vista, utilizando formas, cores, sons,
movimentos, ritmo, cenário...” (MARTINS,
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1998). De acordo com Ferraz e Fusari (1999),
“a arte se constitui de modos específicos de
manifestação da atividade criativa dos seres
humanos ao interagirem com o mundo em
que vivem, ao se conhecerem e ao conhecêlo”. Assim, o propósito é explicar qual a
importância da Arte para a criança. Para isso,
nos apoiaremos nas idéias apresentadas
pelas autoras Martins, Picosque e Guerra
(1998), quando se referem a um estudo
elaborado

sobre

o

desenvolvimento

expressivo da criança, que na obra “Didática
do ensino de arte: a língua do mundo:
poetizar, fruir e conhecer arte” foi separado
em quatro movimentos.

A
ARTE
PEDAGÓGICA

COMO

FERRAMENTA

Na fase da educação infantil as atividades
artísticas contribuem com ricas oportunidades
para seu desenvolvimento, uma vez que
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põem ao seu alcance diversos tipos de
materiais para manipulação, além da arte
espontânea que surge em brincadeiras ou a
partir de uma proposta mais direcionada. O
lúdico, o teatro, a dança, a pintura, o desenho,
a criatividade, o conto de fadas, fazem parte
de um momento em que as crianças se
expressam, comunicam e transformam a vida
na relação com a arte, ou seja, “somos
potencialmente

criadores,

possuímos

linguagens, fazemos cultura” (PIRES, 2009).
O professor precisa dar oportunidades para
que

o

aluno

se

expresse

de

forma

espontânea, pessoal, porém é importante que
o mesmo consiga analisar o contexto da
atividade e quais benefícios ela trás para o
desenvolvimento da criança.

Momentos de brincadeiras e fantasias em ser
criança. Brincadeira é coisa séria.
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O contato com as diferentes formas de artes
oportuniza aos alunos a exploração, o
conhecimento, a brincadeira, desenvolvendo
uma visão transformadora beneficiando um
vínculo com a realidade, contribuindo para
analisar a compreensão do aluno e do mundo
a qual vivencia, favorecendo a ligação entre a
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fantasia e a realidade.
Compreender as artes
como um espaço de experimentação, de jogo,
onde a criança possa construir uma análise
pessoal das suas construções.
A arte é fundamental na
formação

das

crianças,

pois

representa

experiências individuais e para que a arte seja
utilizada

como

desenvolvimento

uma
cognitivo,

ferramenta
intelectual

no
e

emocional do aluno, o professor precisa ter
sensibilidade e conhecimento de que a arte é
extremamente necessária no cotidiano escolar,
ciente do seu papel na relação com o
desenvolvimento.

Contato com a natureza, experimentando
cores e brincadeira de faz de conta.
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. E assim, o uso e o ensino das artes na
educação infantil estão ligados aos interesses
de quem aprende, pois estes serão autores
de suas próprias histórias, transformando a
arte parte de suas vidas, dando um sentido
para

algo

tornando

visto
essa

como
prática

incompreensível,
um

instrumento

pedagógico que vai contribuir na construção
do sujeito.

563

Lucimara Cristina Pereira Ronqui

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

Na Psicossíntese a vontade ocupa um lugar
central como função essencial do eu e como
a fonte ou origem necessária de todas as
escolhas,
564
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(ASSAGIOLI, 1992). A descoberta da vontade
em si próprio, faz o indivíduo se perceber
como sujeito vivo, capaz de escolhas e
mudanças.

Descobrir

o

potencial

de

expansão interior e de ação exterior, confere
senso de integridade. Mas é preciso cultivar e
fortalecer cada pequena realização a fim de
sedimentar este potencial a ser utilizado mais
amplamente. A vontade tem função diretriz e
reguladora;

equilibra

e

utiliza

construtivamente todas as demais energias
do ser humano sem nunca reprimir nenhuma
delas. A função da vontade é semelhante à
do timoneiro de um navio. (ASSAGIOLI,
2005).
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Necessário ressaltar que este movimento só
pode ser vivido de maneira saudável tendo
como meta alcançar a auto identificação.
Como meta porque é uma construção
constante. O caminho é contínuo. Cada
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pequeno passo é uma mudança. Utilizando o
recurso da imagem da orquestra, seria o
mesmo que identificar- se com a própria
orquestra e ainda buscar inspiração para
novas composições. O violino faz parte da
orquestra, mas não é a sua totalidade. É um
aspecto dela. Estar identificado com o violino
e acreditar que esta é a única manifestação
possível comprometem e empobrecem a
expressão humana. A auto identificação é a
condição de identificar-se com a própria
essência. É ser também o compositor em
contato com suas musas inspiradoras, ou
seja, com o supra consciente, a instância
inconsciente superior do s e r que por vezes
alcança o consciente, através de mecanismos
como os sonhos, as intuições e inspirações.

Além disso, ainda existem professores que
intervém no processo de construção do aluno,
tentando impor suas “técnicas” ou o que
acham correto, desestimulando assim os
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alunos e impedindo que desenvolvam sua
própria poética, seu próprio estilo. Para
entendermos a importância que a arte exerce
na

criança

características

analisaremos
do

seu

algumas

desenvolvimento

expressivo. A arte é vista e sentida de
maneiras diferentes por crianças e adultos.
Para o adulto está associada ao belo, às
exposições, a museus, à estética. Já para a
criança, a arte é uma forma de se expressar,
pois “a natureza da criança é lidar com o
mundo de modo lúdico, fazer o que lhe dá
prazer e satisfação. Por isso gosta tanto de
brincar e desenhar” (SANS, 1995). A criança
faz o que lhe dá prazer e alegria, brincar e e
aqui

as

utilizaremos

para

facilitar

a

compreensão, pois elas não são estanques,
pode haver variações.
É importante ressaltar que as garatujas não
são apenas gráficas, pois os pequenos
também podem explorar materiais sonoros e
o próprio corpo para se expressarem, como
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quando fazem movimentos com a boca e
produzem sons ou quando

montam

e

desmontam pilhas de caixas por prazer. Em
todas essas situações estão pesquisando o
que existe ao seu redor e o que podem fazer.
A criança valoriza mais o material que está
utilizando, o processo, do que o resultado
final. Ao se expressar de forma gráfica faz
vários

rabiscos,

livremente,

faz

traços

horizontais, verticais e inclinados até perceber
que pode utilizar a linha curva para construir
círculos de tamanhos diferentes. Por mais que
para os adultos esses rabiscos não possuam
significado algum, devem ser estimulados. A
criança deve ser encorajada a garatujar, pois
esses traços são o início de sua expressão
gráfica e, posteriormente, a levarão até a
escrita. Vários estudos foram feitos para
apresentar a evolução dessas garatujas.

Como mostram Martins, Picosque e Guerra
(1998), a pesquisadora Rhoda Kellogg (1985)
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desenvolveu um mandala para expressar
essas fases. Esse mandala é representado
por um círculo com diversas sequências de
figuras,

que

mostram

a

evolução

dos

desenhos das crianças. Os desenhos se
iniciam com círculos de vários tamanhos que
tem seu contorno cortado por riscos, que
apresentam o formato de um sol. Aos poucos,
devido às interferências do meio e aos
processos que a criança vai assimilando seu
desenho se modifica, os círculos tornam-se
casinhas, flores, carrinhos, figuras humanas
etc. Para Kellogg (1985) todos os desenhos
que uma pessoa fará têm por base os
movimentos que tiveram início em sua
primeira infância e que eram, geralmente,
registrados em papel ou massinha. Como
vemos em Lowenfeld e Brittain (1970).

Os desenhos das crianças, assim como todas
as suas formas de expressão podem ser
considerados um reflexo da sua criatividade
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infantil, pois são os registros dos seus
sentimentos e das suas percepções do meio,
o que proporciona ao professor um modo de
compreender melhor seu aluno e assim
ajudá-lo, pois “a arte infantil faculta-nos não
só a compreensão da criança mas também a
oportunidade

de

desenvolvimento,

estimular

através

da

seu

educação

artística” 5 (LOWENFELD e BRITTAIN,
1970). É através das aulas de Arte que o
professor irá estimular seu aluno a investigar,
inventar, explorar e, mesmo cometendo erros,
ele não terá medo de liberar sua arte. Nas
representações

com

massinha e

argila

bidimensionais a criança constrói suas figuras
apoiadas em superfícies, como em uma folha
de papel, com o tempo passará a construir as
figuras em pé, ocupando o espaço de modo
tridimensional, ou seja, as figuras terão
comprimento, altura e largura. 5 A edição do
livro utilizada para essa pesquisa é datada de
1970, por isso o autor ainda utiliza o termo
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Educação Artística, sendo que a partir da
publicação da LDB 9394/96, art. 26, § 2º a
disciplina passou a se chamar Arte.

O professor deve apresentar a atividade como
algo essencial para a criança, e também deve
estar motivado com o trabalho, não apenas
orientando de forma mecânica, mas fazendo
a criança sentir sua importância para que a
atividade seja significativa para o aluno. De
acordo com as idéias de Martins, Picosque e
Guerra (1998) é no jogo de faz de conta, ou
jogo simbólico que a espontaneidade estética
e a capacidade de criação ficam evidentes,
quando a criança inventa e representa
situações através da imagem simbólica de
objetos ausentes. Ela representa de forma
espontânea, mas não tem intenção de
representar teatralmente uma história com
começo, meio e fim. Podemos dizer que a
principal

característica

desse

segundo

movimento expressivo é a possibilidade de
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inventar da criança, de criar a partir de suas
próprias idéias. Nessa fase o trabalho do
professor

é

muito

importante

devendo

incentivar a criança a se expressar, a
imaginar

outras

possibilidades,

caso

contrário o aluno poderá se tornar apenas
um repetidor de respostas e modelos prontos,
pois a “perda do lúdico‟ provoca na criança o
envelhecimento precoce e a atrofia da
espontaneidade” (SANS, 1995).

Aos poucos a criança apresenta novas
características quanto ao desenvolvimento
expressivo. Por volta dos 07 anos, quando já
está sendo alfabetizada, sente necessidade
de registrar tudo o que descobriu ou inventou,
“as soluções gráficas que encontra, a
invenção de novas relações, são algumas das
peripécias

criativas

que

a

criança

vai

produzindo para registrar o que vê, sabe, intui
e

imagina”

GUERRA,
573
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particularidade
desenvolvimento

dessa

fase

expressivo

do
é

o

aparecimento da linha de base ou o “chão” e
nela a criança irá apoiar todos os seus
desenhos, sendo que em algumas ocasiões
poderá também utilizar a borda do papel
como “chão”. Por ser exigente consigo
mesma, busca fazer suas representações da
forma mais realista que conseguir o que,
muitas vezes, a deixa insegura e com medo
de errar. Tentando evitar os erros usa
constantemente a borracha ou se apóia no
uso da régua. A linha de contorno também lhe
dá segurança na representação. A busca pela
realidade também influencia o uso das cores,
pois as representações passam a ter cores
convencionais, como os telhados vermelhos,
a grama sempre verde e as nuvens sempre
azuis sobre fundo branco.

O importante é que o professor desafie seu
aluno para que ele desenvolva sua poética
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pessoal. A presença da organização e da
regra faz surgir nas criações teatrais das
crianças uma outra linha, a linha de palco,
que divide o palco da platéia. De acordo com
as autoras Martins, Picosque e Guerra (1998)
é importante que nesse período a criança
aprenda uma música que goste, pois ela está
em sintonia com a produção musical de seu
meio. É importante ainda que o professor
coloque a criança em contato com produções
de outras épocas e culturas para que ela
desenvolva a “escuta ativa” e perceba os
diferentes aspectos estruturais e emocionais
da música aumentando, dessa forma, seu
repertório e valorizando a produção musical
do ser humano. Nessa fase também tem
início o interesse por trabalhos em grupos, em
todas as linguagens artísticas (teatro, dança,
música e artes visuais) e essa necessidade
será ainda maior na próxima fase do seu
desenvolvimento

expressivo.

Ainda

de

acordo com Martins, Picosque e Guerra
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(1998)

podemos

movimento

“desse

levar

expressivo

a

terceiro

invenção

de

relações e regras que geram critérios
próprios, na busca de soluções criativas que
vão alimentando um pensamento criador com
maior autonomia”.

A cada fase que a criança passa, desenvolve
mais sua criatividade e consequentemente
sua autonomia, tendo assim mais facilidade
para se expressar e se comunicar com o
mundo. Quando tem entre 09 e 12 anos,
aproximadamente, a criança começa a deixar
de ser criança e tornar-se adolescente,
entrando na Idade da “Turma” (início do
realismo) de acordo com Lowenfeld e Brittain
(1970), e/ou no quarto movimento, quando
desenvolve

sua

poética

pessoal,

como

afirmam Martins, Picosque e Guerra (1998).
Nesse período o adolescente sente a
necessidade de estar em grupos, ele está
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mais crítico e autônomo, percebe que faz
parte de uma sociedade, [...] a descoberta de
interesses

semelhantes,

de

segredos

compartilhados em comum, do prazer de
realizar

coisas

acontecimento

em

conjunto,

fundamental.

torna-se
Existe

a

crescente conscientização de que se pode
fazer mais em grupo do que estando só, e de
que o grupo é mais poderoso do que a pessoa
solitária (LOWENFELD e BRITTAIN, 1970).
Essa necessidade não deve ser reprimida.

É necessário que o educador analise e
valorize o processo e não o produto final,
incentive o aluno a buscar e criar, a se
sensibilizar com as cores, gestos e sons. O
trabalho do professor é incentivar e valorizar
a imaginação dos alunos, ouvir e ver o que já
sabem fazer. Segundo as autoras Martins,
Picosque e Guerra, exercitando esse pensar
imaginativo que podemos encontrar soluções
inovadoras e ousadas, seja no campo da
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ciência, seja no da arte”.

A ARTE ATRAVÉS DAS DÉCADAS

A

arte

está

presente

em

todas

as

manifestações que o homem realiza. Até nas
primeiras imagens, ele teve que partir de um
olhar, para que a mesma pudesse ser
reproduzida. A palavra "Arte" vem do latim
Ars, que significa habilidade. Buoro (2003),
diz que a arte é uma forma do homem
entender o contexto ao seu redor e relacionarse com ele. O homem interferiu, manipulou e
transformou a natureza para que

esta

pudesse

suas

atender
necessidades.

primitivos,
responsáveis

essas
por

as
Entre

modificações
manter-lhes

os
foram

a

vida,

desenvolvendo a expressão artística. As
primeiras formas de arte que se tem notícia
são as imagens desenhadas na pré-história
nas cavernas, chamada de arte rupestre, que
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surgiu bem através da escrita.

Buoro (2003) afirma: nas primeiras imagens
executadas

nas

cavernas,

Paleolítico,

predomina

a

no

período

representação

figurativa. Já nas imagens encontradas
pertencentes

ao

período

Neolítico

predominam representações abstratas, e
desde então a produção artística parece ter
sempre se manifestado, no decorrer da
história humana. No Período Paleolítico os
homens pintavam apenas animais, como
exemplo, temos as cavernas de Altamira e
Lascaux2 que datam aproximadamente de
25000 a.C., onde são encontradas pinturas
de animais. A representação pictórica de
seres humanos começou apenas no Período
Neolítico, no qual o homem inicia o registro de
sua história, com cenas do cotidiano. Com o
tempo novas formas de organização social
surgiram e o homem começou a desenvolver
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armas e outros utensílios a partir do cobre,
bronze e ferro, a chamada Idade dos Metais.

Na Idade Média, ocorreram três grandes
períodos

para

a

arte:

o

Bizantino,

o

Romântico e o Gótico. Nesses períodos as
regras para o desenvolvimento da arte já não
eram como a dos homens pré-históricos, a
arte se tornou algo cheio de rigorosidade para
o desenvolvimento das obras. Com o domínio
do Cristianismo, na Europa inicia-se uma
grande produção de obras com temas
religiosos, estampados em paredes e nos
vidros

das

igrejas,

denominados

respectivamente de afrescos e mosaicos,
perdendo o caráter de representar apenas o
cotidiano.

Com o início da Renascença, também
conhecida como renascimento cultural, foi um
período com grandes produções artísticas. A
arte ganha mais adeptos e mais técnicas, as
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paredes e os vidros foram deixando de ser
utilizados, os artistas passaram então a
realizar suas obras em telas feitas de
algodão, cânhamo ou linho para a realização
das pinturas. A tinta a óleo começou a ser
misturada a terebentina, um tipo de solvente,
que fazia com que a tinta demorasse mais
tempo para secar possibilitando ao artista
alterar parte do trabalho e a dar vida ao
mesmo. As magníficas esculturas e pinturas
de Michelangelo (1475-1564) expressavam
bem o humanismo característico da época.

O surrealismo, que surge na década de 1920,
está associado ao subconsciente, as imagens
transferidas para os quadros não são
controladas pela razão. Ela quebra os
padrões com a arte tradicional e tem como um
de seus principais precursores: Salvador Dali.
A arte cubista surgiu na mesma época da arte
abstrata. Esse estilo visava representar as
figuras humanas com formas geométricas,
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um grande pintor desse período foi Pablo
Picasso.

A ARTE NA ESCOLA

Na contemporaneidade, as diversas formas e
estilos de arte utilizadas no passado são
consideradas, valorizadas e utilizadas para as
variadas formas de produções artísticas. A
arte continua transmitindo a emoção que seus
criadores colocaram em cada obra, uma
forma de expressão humana. Com a arte o
homem passa a transmitir seus anseios, seus
desejos,

suas

personalidade.

frustrações,
O

enfim,

inconsciente

sua

humano

encontra na arte uma forma de se relacionar
com o meio, livre de preconceitos. Inclusive
na escola, a arte passa a ser utilizada como
uma maneira de ensinar os mais diversos
conteúdos. A expressão "educação através
da arte", criada por Herbert Read em 1948 e,
posteriormente, chamada de Arte- Educação
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foi uma das idéias mais utilizadas sobre o
ensino de Arte e teve a contribuição de outros
autores, como Viktor Lowenfeld que tratava
da potencialidade criadora da criança.

Já entre os anos 1920 e 1970, nas escolas
brasileiras, o ensino de Arte passa a ter como
objetivo

o

desenvolvimento

natural

da

criança, as atividades que antes repetiam os
modelos, passaram a seguir o que a criança
necessitava para o seu desenvolvimento e o
que contribuía para seu processo de criação.
Também foi na década de 1920 que ocorreu
um grande marco no Brasil em relação a Arte:
a " Semana de Arte Moderna", precisamente
no ano de 1922. Com a Semana ocorreu um
aumento no número de museus de arte
moderna e contemporânea, grandes peças
teatrais, sem contar o grande salto da música
brasileira, tanto a erudita, quanto a popular.

No final dos anos 1960 e 1970, tentou-se
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aproximar as manifestações artísticas que
ocorreriam fora do espaço escolar com as
que se ensinavam dentro dele. Verifica nesta
época que um grande número de alunos
participavam de peças de teatros e festivais de
canção que aconteciam fora do ambiente
escolar.

Quanto

a

preparação

dos

professores, o que se observa é que até
1960, existiam poucos cursos de formação
nessa área. Professores de qualquer matéria
e/ou

com

alguma

habilidade

artística

poderiam assumir e ministrar as disciplinas de
Arte. Os primeiros professores que se
formaram em cursos de curta duração,
seguiam a única alternativa que lhes era
cabível: adotar documentos e livros que não
eram voltados para o ensino de crianças, para
darem suas aulas.

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB) em 1971,
a Arte passa a ser incluída no currículo
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escolar com o nome de Educação Artística,
considerada uma atividade educativa e não
uma disciplina como as outras. Já na Lei
9394/96, no artigo 26 inciso 2, a Arte passa a
ser componente obrigatório nos diversos
níveis da Educação Básica, de forma a
promover o desenvolvimento cultural dos
alunos.

A ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

O que acontece na educação em geral sobre
o ensino da Arte, também se verifica na
Educação Infantil, modalidade a qual nos
propomos estudar. Nesta modalidade de
ensino as atividades envolvendo a Arte se
resumem, em geral, apenas em atividades
com figuras prontas sem sentido algum para
o aluno e, às vezes, nem para o professor. A
Educação Infantil tem para muitos a função
de preparar os pequenos para o ingresso no
Ensino Fundamental. Nela, é necessário que
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se

desenvolva

habilidades

cognitivas,

coordenação motora, conhecimento de letras
e números, além de bons hábitos de higiene
e boas maneiras. Desta forma, a Arte nem
sempre é bem vista pelos pais dos alunos da
Educação Infantil, eles preferem que seus
filhos venham para a escola para aprender a
ler e a escrever, porque assim entendem que
eles estarão sendo preparados para o futuro.

O que os pais não conseguem compreender
e, às vezes, nem a escola, é que nesse
período que se deve explorar as diversas
linguagens da criança para que a mesma
possa ampliar suas capacidades cognitivas.
E, com a Arte, pode-se obter grandes
desenvolvimentos de tais capacidades, já que
as

crianças

pequenas

tem

algumas

peculiaridades como, por exemplo, não
conseguem ficar muito tempo sentadas,
paradas

recebendo

outras

formas

de

conteúdos.
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A valorização da Educação Infantil, a busca
pelo conhecimento sobre a criança e sobre os
seus processos de desenvolvimento e de
aprendizagem, vem se alargando desde que
esta modalidade de ensino passou a fazer
parte da Educação Básica, a partir da LDB de
1996. Em 1998, foi elaborado o Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil,
documento composto por três volumes, que
visa

contribuir

com

as

formas

de

funcionamento desta modalidade de ensino,
o tratamento adequado a cada faixa etária e
os eixos considerados mais importantes para
estabelecer relações com o conhecimento:
Matemática,

Natureza

e

Sociedade,

Linguagem Oral e Escrita, Artes Visuais,
Música e Movimento.
MODALIDADES
COM ARTES

PARA

DESENVOLVER

A música, como as outras formas de arte,
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expressa

sensações,

sentimentos,

relacionando o som a outras atividades.
Conforme dados antropológicos, uma das
primeiras aparições da música se deu em
rituais como: nascimento, fertilidade, morte,
entre outros. Ela está presente em todas as
culturas. Com o desenvolvimento que cada
sociedade

ia

sofrendo

a

música

acompanhava esse processo, e também se
desenvolvia, evoluía. A música faz parte da
educação desde a Grécia, era usada na
formação do cidadão da época. Pitágoras
ensinava com acordes, sons e melodias, o que
poderia criar reações no organismo humano.
Na Educação Infantil, a música se faz
importante em vários objetivos, como uma
forma

de

ensinar

diversas

atitudes

e

comportamentos da rotina das crianças.
Vários conteúdos como números, letras,
cores e datas comemorativas, são ensinados
em formas de canções. No trabalho com
música deve-se considerá-la como uma
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forma de expressão e conhecimento tanto
dos

bebês,

crianças

e

crianças

com

necessidades especiais, quando o trabalho
pode e deve ser mais intensificado. Conforme
o Referencial Curricular Nacional para a
Educação
musical

Infantil
é

(1998)

excelente

“A
meio

linguagem
para

o

desenvolvimento da expressão, do equilíbrio,
da autoestima e autoconhecimento, além do
poderoso meio de integração social.” As
crianças utilizam a música em várias partes
do dia, nos jogos, brincadeiras, imitando
animais e personagens de filmes e desenhos
animados. Na musicalização não se utiliza
somente a música, o som, mas também o
silêncio. O silêncio para que se possa ouvir o
que está ao redor, os sons que vão além dos
seus, como pássaros e

vento.

Com o desenho, o aluno pode criar e recriar,
usando imaginação, reflexão e sensibilidade.
A criança procura com o desenho organizar
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suas ideias, seus conceitos e anseios para
compreender o mundo. Nessa fase o desenho
é uma atividade muito utilizada para a
educação, ele também deve ter um objetivo
específico, para que em sala de aula não
passe apenas por uma atividade sem sentido
algum. Com a ajuda de um simples desenho,
as

crianças

podem

mudar

até

certos

comportamentos, como o medo do escuro,
por exemplo. Podendo se expressar se
tornará mais sensíveis com questões que
enfrentam diariamente. A criança sente a
necessidade de rabiscar, de ter o domínio do
lápis e do papel, e de definirem o que vão
desenhar. Muitos professores, ao analisarem
os desenhos das crianças, não entendem
essa

necessidade,

querem

que

suas

produções sejam perfeitas, sem os chamados
rabiscos. Assim, a intervenção do educador,
desenhando pela criança ou simplesmente
fazendo

uma

intervenção

direta

na

elaboração do desenho, pode atrapalhar o
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desenvolvimento artístico do aluno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os estudos realizados podemos chegar
a duas inferências principais: a primeira é que
o ensino de arte desenvolvido, tanto no
Ensino Fundamental quanto na Educação
Infantil

está,

na

maioria

das

vezes,

equivocado, pois a arte geralmente era
trabalhada como uma forma de passar o
tempo das crianças

e/ou simplesmente

trabalhar com datas comemorativas, não
existindo assim nenhum objetivo concreto. A
segunda, é que existem várias formas de
trabalhar com a arte na Educação Infantil sem
que a mesma seja utilizada como uma mera
distração para os alunos.

No Ensino Fundamental, decorreu um longo
período até que a arte fosse de fato incluída
no
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importante quanto às outras. Esta inclusão só
foi possível após vários estudos sobre as
diversas

contribuições

da

arte

para o

desenvolvimento do intelecto das crianças.
Com isso, aos poucos, foi se provando que a
Arte influencia na educação e pode contribuir
para o avanço escolar dos alunos em outras
disciplinas. Na Educação Infantil a Arte deve
ser uma atividade prazerosa para que a
criança desenvolva suas habilidades, sua
expressão criativa, pois é nessa fase que ela
vai desenvolver a coordenação motora, o
equilíbrio físico, noção de espaço, equilíbrio
emocional e intelectual.

É preciso lembrar também que este trabalho
é um olhar. Não quero dizer que a arte em
seus diferentes aspectos, é a panaceia que
será capaz de rever a situação social a que
chegamos hoje. Isso seria um paradoxo, pois
como bem diz Fayg. As potencialidades e os
processos criativos não se restringem, porém,
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à arte... [ ] O criar só pode ser visto num
sentido global, como um agir integrado em um
viver humano. De fato, criar e viver se
interligam. (FAIGA, 1977). Por outro lado, não
deixa de ser um convite bastante tentador,
mas há que se respeitar as diferenças. Cada
pessoa é única, cada comunidade tem um
jeito único de funcionar, cada realidade é
única. O necessário

é

que

estejamos

disponíveis para aprender as diferentes
realidades em sua totalidade e entender que
a teia da vida se faz desta trama de
diversidade.

Quando

somos

respeitados

naquilo que somos, o coletivo é assimilado
com naturalidade. Isto é o que mostra um dos
símbolos criados pelas crianças e que foi
negociado para que ficasse registrado na
parede da escola. São seis bonequinhos
ligados uns aos outros.

A criança aprende no viver diário. O Projeto
Político Pedagógico não é uma série de
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normas impostas, é um sonho compartilhado
e trabalhado todos os dias. Toda sua
comunidade se transforma. Ninguém fica
alheio ao desenvolvimento, crescimento e o
refazer de si próprio. A gente acaba
aprendendo com eles e através disso, a gente
acaba se desenvolvendo, aprendendo e
desenvolvendo.

Compartilha seu sonho dentro e fora de seus
muros, fazendo uso das mais diferentes
linguagens artísticas. Permeando as ações
do cotidiano com manifestações artísticas,
seja na área visual, corporal, literária ou
expressiva, possibilitamos que venha à tona
a capacidade criativa que todo ser humano
possui.

A

interação

entre

instâncias

individuais e institucionais cria um ciclo
propício, que enriquece nossos alunos,
nossos profissionais, a comunidade em que
se inserem e a sociedade como um todo que,
favorecendo-nos, é também favorecida por
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nós. (Projeto Político Pedagógico) Promove a
experiência de refletir e contribuir para a
construção

de

uma

sociedade

proporcionando um espírito de cooperação e
inclusão.

Este tipo de ação, que a criança vive como
um jogo de descobertas amplia a percepção
da criança para o mundo à sua volta. Conectaa com a realidade de acordo com sua
prontidão emocional. Desperta a curiosidade
e estimula um sentimento natural da criança
de pensar o mundo, o que acontece nele e
projetar uma nova realidade. Outra coisa que
eu acho que fica forte quando começamos a
pensar em arte, é que se a gente está
trabalhando o corpo com experimentações e
proporcionando a eles que possam enxergar
esse mundo por outro ponto de vista,
podendo leva-los a lugares diferentes, com
materiais diferentes e usar aquilo de diversas
formas, a gente está muito próximo do que é
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ciência ao mesmo tempo. Isso vai se fundindo
muito. Então, quando usamos a palavra
experimentar ela realmente aproxima e é o
que a gente está querendo. Queremos que
eles sejam curiosos, que questionem o que
deve ser feito, como é possível ser feito e
porquê foi possível... Por que passou a luz
pela janela e aqui a luz deixa mais vermelho?
E colocar indagações naquela experiência:
será que se a gente colocar um papel
vermelho naquela janela conseguimos fazer o
vermelho como vimos naquele dia? E ajudalos a caminhar com esse pensamento, com o
que eles vão vendo e com o material que a
gente dá...

Através da arte, eles experimentam e exploram
a noção de autoria.
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Percebendo-se capazes de produzir, vão em
busca do tentar, fazer sozinho...
Costumo achar que o contato com a arte, a
possibilidade de criar, explorar, transformar,
fazem com que a criança tenha uma
participação ativa em tudo que a cerca. Vejo
a arte como algo questionador, algo que deve
ter intenção. Para se ter intenção, deve existir
um objetivo e uma reflexão. Além disso, fazer
arte é experimentar, e isso para a criança é
muito importante. Fazer, refazer e fazer de
novo. Para criar maneiras e aprimorar
técnicas, além disso, conseguir expressar-se.

A DELÍCIA DE TER VÓ,
QUALQUER FAZ DE CONTA
VIRA DE REALIDADE...
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O ESTUDO DA GEOGRAFIA NO
BRASIL: especificidades do ensino
nas zonas rurais e urbanas.
Maristela de Lima Garcia

Ao reconhecer que a Geografia e a Educação
Ambiental são conceitos interligados, se faz
necessário entender as especificidades das
propostas de ensino em nosso país conforme
as demandas regionais, a fim de traçar um
perfil de ação que seja significativo a cada
realidade de maneira condizente com as
comunidades e seu cotidiano.
A ciência geográfica constitui-se de teorias,
conceitos e métodos referentes à problemática de
seu objeto de investigação. A matéria de ensino
geografia corresponde ao conjunto de saberes
dessa ciência e de outras que não tem lugar no
ensino fundamental e médio como astronomia,
economia, geologia, convertidos em conteúdos
escolares a partir de uma seleção e de uma
organização
daqueles
conhecimentos
e
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procedimentos tidos como necessários à educação
geral. (CAVALCANTI, 2000, p.9)

Neste sentido, o currículo direcionado a
abordagem da disciplina de Geografia deve
partir de um contexto ampliado no sentido
educacional a fim de criar possibilidades de
abranger todas as áreas do conhecimento, ao
mesmo tempo criar significações entre o
espaço e as relações humanas estabelecidas
em cada região. Ressalta-se também a
necessidade

de

reconhecimento

das

especificidades regionais para a elaboração /
pesquisa de recursos didáticos adequados a
cada realidade.
Desse modo, é necessário entender como os
modelos de ensino nos contextos rural e
urbano se caracterizam em nosso país, pois
cada um têm suas características distintas e de
acordo com a cronologia histórica construída, a
forma que vêm se alinhando as necessidades
sociais de cada região e como conseqüência, o
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ensino da Geografia tornando-se cada vez
mais

presente

nas

abordagens

destas

questões.
A definição do rural e do urbano como
contraditórios e antagônicos se baseava na
construção de estereótipos que, talvez, refletiram
situações passadas ou que só existiram para um
olhar mais preocupado em encontrar regularidades
e tipologias do que em analisar heterogeneidades e
sistemas abertos e dinâmicos. (...) Um dos
objetivos de falar de uma nova ruralidade é
justamente romper esses estereótipos (...).
Deveríamos, talvez, deixar de centrar o rural no
especificamente agrário e agregar à análise do
meio rural as outras atividades que estão
crescendo:
indústrias,
serviços,
turismo...
(REBORATTI, 2007, p. 122-123)

Ensinar Geografia deve estar atrelado a
desvendar a espacialidade das práticas sociais
e

desta

forma

essa

disciplina

pode

instrumentalizar o aluno para que consiga
conhecer o lugar onde vive, seja no contexto
rural ou urbano.
“A expressão mundo vivido é muito apropriada para
se referir ao propósito da Geografia na educação
escolar. O mundo que chega nas diferentes
localidades se apresenta em fragmentos
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multiescalares. Pelas diversas mídias, os
estudantes estão expostos à contemporaneidade
complexa” (MORIN, 2000 apud FURLAN, 2014, p.
2).

Inserido nesta perspectiva, um dos papéis
desempenhados pelo professor é instigar os
alunos nesta tarefa, e assim criar uma relação
de pertencimento e identificação com esse
lugar, seus modos de produção e de vida
dentro da realidade exposta.
Segundo Pena (2019), os ambientes rurais e
urbanos
expressões

inserem-se

como

materializadas

diferentes
no

espaço

geográfico, compreendidas por suas distintas
dinâmicas econômicas, culturais, técnicas e
estruturais.

Embora

componham

meios

considerados distintos, suas inter-relações são
bastante complexas isso explica qual o motivo
de que, muitas vezes é difícil separar ou
compreender a especificidade de cada um
desses conceitos.
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Para tanto, ressalta-se à importância de
reconhecer as especificidades

de cada

contexto para o ensino de Geografia, a fim de
se desenvolver um processo de resgate da
identidade do sujeito e de sua conscientização,
permitindo que as escolas, tanto do campo
como as urbanas, sejam analisadas a partir dos
lugares e das pessoas que os habitam.
Assim podemos notar que o processo no
ensino de Geografia tem suas mudanças
perante o ambiente de estudos, no campo e na
cidade. O aluno da disciplina que mora na
cidade tem mais facilidade no acesso as
informações devido a grande disponibilidade
de uso das tecnologias, já no contexto rural,
apesar da expansão tecnológica, os espaços
para acesso a estas
caracteriza-se com

propostas ainda

certas restrições. Ainda

sobre o ambiente de estudo, a área rural não é
limitada ao local da sala de aula, pois a
paisagem que possui ao seu redor permite o
professor
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experiências reais de observação e pesquisa
do meio natural. Por meio dos conteúdos de
sala de aula, as pesquisas “in loco” promovem
uma relação direta entre os temas discutidos e
a

realidade

local,

o

que

acontece

diferentemente na área urbana que nem
sempre está inserida dentro de um contexto
que permite uma abordagem mais vivenciada
no meio natural, restringindo as pesquisas
somente na utilização de recursos didáticos
como livros, internet, jornais, revistas, etc..

As temporalidades da sociedade e da natureza
permitem construir progressivamente o mundo
como resultado da herança de tempos acumulados,
ou seja, reconhecer nas paisagens e lugares as
transformações em diferentes momentos históricos
que são produtos de acordos e conflitos,
construções e desconstruções. Nesse sentido, a
análise da paisagem trata das dinâmicas de suas
transformações e não apenas de sua descrição
como um mundo estático de objetos observáveis. A
compreensão
dessas
dinâmicas
requer
movimentos constantes entre os entendimentos
dos processos sociais, físicos e biológicos,
inseridos em contextos particulares ou gerais. (SÃO
PAULO, 2017 p.73)
606

Maristela de Lima Garcia

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

Assim, a diversidade regional não impede a
relação entre os dois contextos e o consenso
entre

algumas

necessidades

que

se

assemelham na prática social, como o trabalho,
produção, uso de tecnologias e ainda o
reconhecimento
vivenciados

dos

ao

impactos

longo

do

ambientais

processo

de

globalização, o que torna mais próximas as
realidades e numa inter-relação de interesses
comuns a toda a sociedade, criar modos de
vida que se relacionam e se complementam em
benefício do bem comum.
Trabalhar integralmente o rural e o urbano em
escala local, regional, nacional, rompendo com o
formalismo reducionista do rural definido a priori,
por exclusão do urbano, como até aqui, e reforçar o
espacial/territorial,
mas
em
complexos
espaciais/territoriais mais amplos que permitam ver
regiões mais ou menos rurais, cidades em regiões
rurais, agropecuária em regiões urbanas (...). (RUA,
2001a, p.34).

No que diz respeito a educação, as abordagens
estabelecidas

demandam

uma

proposta

voltada a múltiplas interações entre ambiente
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rural e urbano, porém reconhecer também que
uma particularidade não anula a outra, o que
revela a conexão entre as duas realidades que
se complementam e se transformam ao longo
da história.
O rural será compreendido como espaço
incorporado/incorporador ao/do processo geral de
urbanização; integrado ao urbano, mas guardando
algumas especificidades (...) que são ‘oferecidas’,
‘descobertas’,
‘exploradas’
como
‘atrações
locais’(...). Por outro lado, tem a sua participação
intensificada em circuitos e redes sobre as quais
não tem poder de decisão (circuitos de circulação,
redes logísticas e informacionais). Novas atividades
e funções do rural (...) além do importante papel da
aposentadoria rural ou o trabalho a domicílio, por
exemplo, marcam estas novas formas de
integração rural-urbana com distinções cada vez
mais difíceis de serem estabelecidas entre essas
duas espacialidades. (RUA, 2001a, p.35)

A Geografia definida como ciência que estuda
as relações entre sociedade e natureza revela
que o espaço geográfico caracteriza-se como
produto histórico da atividade humana.

[...] a Geografia constitui um campo do saber das
Ciências Humanas. Nesse campo, temos a
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responsabilidade de desenvolver um imaginário
social com sentido realista da sociedade em que
vivemos e da sociedade que queremos ser. (SÃO
PAULO, 2017 p.65)

No Brasil, no ano de 1998, o Ministério da
Educação, da Cultura e do Desporto (MEC),
instituiu os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN), elaborado a partir da Lei de Diretrizes e
Bases (LDB) de 1996, o documento evidencia
a necessidade de se criar modelos de projetos
que abordassem temas sociais de abrangência
nacional, com destaque para as questões do
meio ambiente. Deste modo, a abordagem
desse tema por meio de temas transversais,
poderia

conduzir

os

alunos

a

maior

compreensão de sua realidade dentro de um
contexto social.

A transversalidade coloca um novo desafio para os
professores, dando espaço para a criatividade e a
inovação, pois possibilita a busca de novos
caminhos para o fazer pedagógico, tratando de
forma integrada temas de relevância social. A
implementação participativa e ativa dos professores
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e alunos é uma exigência, além de reconhecer
como ponto de partida do processo de ensinoaprendizagem os conhecimentos prévios dos
alunos, seus interesses e motivações e seu estágio
de desenvolvimento cognitivo-afetivo, bem como a
exigência permanente da contextualização das
situações educativas e a imprescindível busca da
relação teoria-prática. (Mininni-Medina & Aquino,
2001, p. 80).

A

proposta

dos

Parâmetros

Curriculares

Nacionais, trouxe uma nova perspectiva no que
diz respeito a Educação Ambiental no Brasil,
pois ao ser integrada aos currículos da
educação básica direcionava a reflexão sobre
o

conceito

de

meio

ambiente

e

as

necessidades de mudança social frente as
demandas atuais.

Os seus objetivos gerais

para o ensino fundamental, ressaltam, a
necessidade de conhecer e compreender de
modo integrado o ambiente natural e social e
suas inter-relações e atuar no sentido de
manter um ambiente saudável e possibilitar
deste modo à melhora da qualidade de vida
(Brasil, 1998).
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Fica evidente que na sociedade atual existe
uma preocupação em nível global em relação a
preservação

do

meio

ambiente,

de

desenvolvimento de posturas sustentáveis e de
interações sociais cada vez mais alinhadas
com uma consciência coletiva e de coresponsabilidades,

assim

nesta

nova

perspectiva em que se encontra o ensino da
Geografia,

podemos notar que há

uma

necessidade de direcionamento de olhares
mais amplos no que diz respeito às exigências
educacionais perante ao mundo globalizado.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de
Geografia

para

o

Ensino

Fundamental

reafirmam a necessidade de uma construção
de

conhecimentos

voltados

a

noções

socioespaciais em que o contexto urbano e o
rural se inter-relacionam:
No segundo ciclo, o estudo da geografia deve
abordar principalmente as diferentes relações entre
as cidades e o campo em suas dimensões sociais,
culturais e ambientais, considerando o papel do
trabalho, das tecnologias, da informação, da
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comunicação e do transporte.(BRASIL, 1997, p
139)

Ressalta ainda a necessidade de formação de
cidadãos conscientes para atuar de maneira
efetiva a realidade socioambiental de um modo
comprometido com a vida, com o bem-estar
individual e da sociedade e desta maneira
conduzir uma proposta pedagógica voltada a
formação de valores sociais importantes em
âmbito coletivo.

Educação ambiental é uma perspectiva que se
inscreve e se dinamiza na própria educação,
formada nas relações estabelecidas entre as
múltiplas
tendências
pedagógicas
e
do
ambientalismo, que têm no “ambiente” e na
“natureza” categorias centrais e identitárias. Neste
posicionamento, a adjetivação “ambiental” se
justifica tão somente à medida que serve para
destacar dimensões “esquecidas” historicamente
pelo fazer educativo, no que se refere ao
entendimento da vida e da natureza, e para revelar
ou denunciar as dicotomias da modernidade
capitalista e do paradigma analítico-linear, nãodialético, que separa: atividade econômica, ou
outra, da totalidade social; sociedade e natureza;
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mente e corpo; matéria e espírito, razão e emoção
etc. (LOUREIRO, 2004)

Essas exigências colocam não somente a
escola, mas a sociedade de maneira em geral,
diante

do

desafio

de

enfrentamento

de

demandas urgentes, necessárias a promoção
de um mundo sustentável, mais igualitário e
voltado à justiça social. E neste sentido a
ampliação da consciência ambiental depende
cada vez mais do compromisso com as
políticas públicas para o amparo das propostas
educacionais voltadas para este fim.
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UMA BREVE
ESPORTE

TRAJETÓRIA

DO

Mônica Angelica Silva

Analisar a história do esporte contextualizandoa em diferentes épocas e sociedades é refletir
sobre

sua

evolução

importância
portanto,

como

se

faz

e

evidenciar

compromisso
necessário

sua

social,

traçar

as

dimensões históricas e sociais que o esporte
“percorreu” até a contemporaneidade.
Esporte são práticas que estão em nossa rotina
desde os primórdios da sociedade, sendo
incorporadas
diferentes

de
em

maneiras
cada

e

objetivos

época,

trazendo

referências e traços das culturas, costumes e
tradições de cada sociedade, que no decorrer
do tempo foram incorporadas de maneira
sistemáticas, alguns com regras envolvendo
disputas,
coletivamente
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sobrevivência

a

exemplo

disso

como

exercido/praticado na antiguidade.
Também temos outra definição do conceito
linguístico da palavra esporte:
“O que ocorreu no terreno linguístico? Em linhas gerais,
os ingleses, no decorrer de seis séculos (do XV ao XX),
promoveram mudanças conceituais ao redor de uma
mesma palavra (sport); os franceses, nos séculos XIXXX, passaram a usar o mesmo termo dos ingleses; os
portugueses, depois de também utilizarem por um
tempo o mesmo termo(no século XIX), mudaram os
sentidos e passaram a usar, no século XX, uma palavra
já existente desde o seclo XVIII(desporto); os
brasileiros usaram o termo inglês (século XIX), depois
utilizaram o novo sentido da palavra desporto (inicio de
século XX), mas também a traduziram para esporte
(mais comum a partir da metade do século XX).
(ANDRADE, 2010,p.71)

Muito além do conceito linguístico, a palavra
esporte abrange o lazer, as práticas físicas
exercidadas com a finalidade de mexer o
corpo, buscando bem estar, qualidade de vida
e sensação de prazer, não se limitando
exclusivamente ao esporte de alto rendimento,
evidenciando também seu caráter pedagógico
dentro da educação e seu caráter de bem
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prevenção de doenças dentro da área da
saúde.
O esporte será contextualizado como uma
manifestação cultural com sentido amplo, seja
pela prática institucionalizada (nas escolas,
clubes), por lazer ou pelos atletas de alto
rendimento, sem deixar de situar o esporte
desde a antiguidade, que nos traz elementos
para uma melhor compreensão de que o
esporte esteve e está na sociedade desde os
tempos primitivos.
Admitindo- se que existiu um Esporte da Antiguidade,
cujas manifestações mais importantes foram os Jogos
dos Gregos (Olimpiadas Gregas, Jogos Píticos, etc.),
percebe-se que o chamado Esporte Moderno surgiu no
século passado, criado por Thomas Arnold, na
Inglaterra, numa perspectiva pedagógica que em
momento algum restringiu os aspectos agnósticos das
competições (TUBINO, 2001, p.10)

Nessa época, em que o esporte ganha ares de
competição principalmente pelos jogos da
Grécia, o movimento esportivo começava a ter
um embate no que se refere a esporte amador
versus esporte profissional. Vale ressaltar que
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o esporte com cunho pedagógico apresentado
na concepção de Arnold fora desaparecendo,
junto a ele crescia o preconceito contra as
mulheres no esporte, que será descrito nos
capítulos subsequentes.
Existem algumas definições sobre o esporte e
sua origem cronologicamente, assim sendo na
primeira metade do século XIX, fora nomeado
de esporte antigo, em 1820 a 1980, como
esporte Moderno, e de 1980 até os dias atuais
como esporte contemporâneo.
Vale pontuar que na Antiguidade o esporte não
detinha os moldes que conhecemos na
atualidade,

era

exercido

de

forma

ao

“competidor” permanecer vivo, a corrida, por
exemplo,

era

uma

maneira

de

caçar

institivamente pela sobrevivência, bem como
nadar, pescar, as lutas, esgrima, (essas muitas
vezes relacionado a uma questão territorial ou
preparações para a guerra) e classificadas
como práticas pré esportivas.
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Os primeiros registros de prática esportiva aparecem
ligados à atividade militar, junto com os primeiros
cuidados com o corpo, isso perto de 4.000 a.C. Nesse
momento há os primeiros registros de prática de
ginástica, na China. Mais de dois mil anos depois, há
indícios de prática esportiva para exibições no Egito
Antigo: no caso, os "esportes" eram natação,
lançamento de dardo, salto em altura e luta livre.
(revistagalileu.globo.com/Galileu)

No entanto os registros históricos e
pesquisam

datam

o

início

das

práticas

esportivas na Grécia, sendo o berço dos jogos
e atividades físicas.
Somente nos séculos XVIII E XIX é que
as práticas esportivas começaram a ter
apostas, tornando-se mais motivadoras e
atraentes aos praticantes e aos expectadores.
O esporte moderno teve várias faces,
inclusive o preconceito e proibição da prática
esportiva por mulheres.
Para elucidar melhor a abrangência do esporte
Tubino (2001) o classifica em três dimensões:
o esporte- educação, o esporte- participação
ou esporte popular e esporte-performance ou
de rendimento, aos poucos o esporte foi
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ganhando mais espaço e ocupando um papel
muito importante nos cenários politico, social e
econômico, a exemplo disso:
“ [...] Hitler, com objetivos políticos de demonstrar a
pseudo- supremacia dos arianos nos Jogos Olímpicos,
deixou nos registros da sua ação valiosos exemplos da
utilização
politico-ideológica
do
esporte.
Os
ensinamentos de Hitler foram aproveitados pelos lados
capitalistas e socialistas durante a chamada guerra fria,
instalada logos após a II Guerra Mundial”. (TUBINO
2001, p. 11)

Obviamente que a partir dessa dimensão
política e economia o esporte ganhou outra
concepção e visão, houve um aumento de uso
de

substâncias

potencializadoras

de

desempenho gerando doping, subornos, e o
esporte cada vez mais se tornava distante do
que outrora chamavam de fair play, ou seja
ética esportiva, no entanto é inegável que o
esporte começou a crescer mundialmente e
tendo grande importância nas esferas politica,
social e econômica.
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Muitos estudos começaram a surgir a partir do
fenômeno esportivo e sua relevância social,
apontamentos que se justificavam a partir de:
“[...] Por exemplo. Cotta (Cotta, 1981) dissecou
socialmente o fenômeno esportivo, dizendo que ele : a)
é um meio de socialização; b) favorece, pela atividade
coletiva, o desenvolvimento da consciência comunitária;
c) é uma atividade de prazer, ativa para os praticantes e
passiva para os que assistem aos espetáculos
esportivos; d) exerce uma função de coesão social...”
(TUBINO 2001, p. 16/17)

Partindo dessa perspectiva a configuração do
esporte aborda várias dimensões sociais,
estimula capacidades motoras, psíquicas, e
está intrinsecamente ligada ao prazer e bem
estar, no entanto seus estudos e abrangência
dos impactos e influências na sociedade
somente foram objeto de estudos na Idade
Moderna, onde o culto ao corpo ganhava
importância, os estudos que contemplam as
ciências
disciplinas

do

esporte

como

compõem-se

antropologia,

por

filosofia,

psicologia e sociologia do esporte, o que
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demonstra a importância e o peso social que
veio adquirindo com o passar dos anos.
No que configura os estudos e documentos
acerca do tema esporte na sua definição mais
ampla, há um entrave no que se refere ao papel
que a mulher exercia e exerce dentro das
atividades esportivas sejam elas para deleite
ou em nível de competição.
A exemplo disso, em Esparta as mulheres
detinham liberdade nas práticas físicas, eram
treinadas em igualdade e ao lado dos homens,
sendo a atividade exercida com a finalidade de
enfrentarem as lutas e a guerra, mas também
participavam de disputas e competições como;
corridas, saltos, jogos com bola entre outros,
no entanto também havia a intencionalidade
que os exercícios as tornariam mães fortes e
vigorosas, já na ilha de Creta também na
Grécia as atividades físicas foram tão intensas
quanto em Esparta, há relatos em escrituras e
pinturas que Creta uma sociedade matriarcal
as
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independência sobre o homens, elas também
foram as primeiras a terem roupas especificas
para os treinamentos esportivos, competiam
com e contra os homens, afirmando seu papel
de protagonistas na sociedade.
“Na civilização cretense as mulheres participavam de
touradas e eventos hípicos (Hay, 1983). Nos séculos XV
e XVI a. C. escrituras e pinturas celebram mulheres de
Creta dançando, correndo, arremessando, dirigindo
carruagens e lutando( Berlioux, 1985). Com sua
mitologia e suas relíquias, Creta tornou-se o berço da
cultura física da mulher grega.” (DEVIDE, 2005, p.85)

Logo se nota que independente da participação
das mulheres as finalidades eram diferentes
dos objetivos dos homens, portanto há uma
distinção dentro do campo esportivo que se
expande de forma segregatória nas questões
que envolvem gênero e condições sociais.
“... Esporte e lazer são temas constantes em várias
esferas...até mesmo por isso, cada vez mais tem sidos
considerados por agencias governamentais e
instituições diversas como motivos, estratégias de
politicas públicas e projetos de intervenção a fim da
melhoria de rendimentos e qualidade de vida.(MELO,
2010, p. 5)
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A fim de que haja uma melhor compreensão
sobre o tema é importante conceituar a
definição de esporte e lazer na sua essência e
nas várias esferas que se aplica, tornando-se
práticas cada vez mais populares na sociedade
atual.
Abordar

esporte

e

lazer

na

sociedade

contemporânea vêm se tornando objeto de
estudo, pesquisas com os mais diversos
olhares dentro e fora da academia, no entanto
fica evidente que o âmbito de estudo que se
aborda

o

tema

esporte

e

lazer

é

majoritariamente por estudiosos da área de
Educação Física, o que essa faz necessário,
portanto, é ir para além do nível do esporte
visto e classificado como prática esportiva de
alto rendimento, ou seja, para atletas e visto
como

profissão,

e

sim

como

esporte

correlacionando como elemento socializador
dentro das politicas públicas de lazer, tais
práticas

que

vão

além

das

atividades

meramente plásticas, estéticas ou com a
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finalidade de moldar o corpo, mas como base
de formação corporal sadia, dentro dos eixos
social, da saúde, político e econômico.
“..segundo nossos argumentos, ambos, desde suas
origens, compartilham muitas situações históricas e
sentidos e significados construídos em diversos
contextos, chegando mesmo a ser em determinados
momentos, sinônimos: não se pode compreender uma
“sociedade esportiva” fora do entendimento da
configuração de uma “sociedade do lazer”, da mesma
forma que a configuração dessa ultima é em boa parte
devedora da força do fenômeno esportivo”(MELO, 2010,
p.8)

Quando se referido ao eixo social significa
classificar

o

esporte

como

ferramenta

integradora, no âmbito político, no que se
refere aos níveis de conscientização através
das

políticas

públicas

incentivadoras

e

promovedoras de socialização, no âmbito
econômico o esporte está relacionado ao vasto
potencial a ser explorado, seja na realização de
eventos esportivos como jogos olímpicos ou
copa do mundo ou ao setor esportivo de
comércio.
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Portanto, pensar o esporte e contextualiza-lo
não significa separá-lo da dimensão do lazer,
visto que colocar o corpo em movimento seja
para divertimento aproxima o esporte do lúdico
sem a pretensão de ser uma atividade
puramente condicionada pelas regras do jogo
propriamente sistematizadas e conhecidas
como modalidades profissionais.
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JOGOS
SÉRIES

E

BRINCADEIRAS

INICIAIS

DO

NAS

ENSINO

FUNDAMENTAL
Mônica Cristiane de Barros

RESUMO
O uso de jogos e brincadeiras na Educação infantil é
muito valorizado. Porém, quando os alunos chegam
ao ensino fundamental essas práticas são diminuídas
ou excluídas. No entanto, é importante salientar que
essas práticas necessitam continuar no cotidiano das
crianças nessa nova fase escolar. Os jogos trazem
muitos benefícios para o desenvolvimento humano
e podem ser grandes aliados ao trabalho docente.
Para isso, é necessário um planejamento pedagógico
para a realização, observação e avaliação do uso de
jogos e brincadeiras em contexto escolar do ensino
fundamental.
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INTRODUÇÃO

É através dos jogos e brincadeiras que a criança
explora o meio em que vive e aprende mais sobre os
objetos da cultura humana. Também através dessas
atividades, elas internalizam regras e papéis sociais.
Quando associadas aos conteúdos escolares, ajudam
para melhor compreensão e entendimento, sendo
dessa forma, grandes aliadas do trabalho docente.
É de conhecimento geral que os jogos e brincadeiras
na educação infantil são muito praticados e
valorizados. Tal fato se evidencia em consideração
às necessidades das crianças, que possuem a faixa
etária de até cinco anos. As teorias comprovam que
o lúdico exerce grande papel para as crianças.
Porém, o que nem sempre é abordado é a prática dos
jogos e brincadeiras no ensino fundamental I.
Enumeras são as justificativas dadas para esse fato.
As justificativas mais freqüentes apontam currículo
mais cheio, com preocupações constantes com o
processo de alfabetização, com necessidade da
construção do conhecimento matemático e com as
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outras disciplinas. Também podemos apontar a
necessidade de preparo dos alunos para avaliações
de rendimentos, que exercem grande peso no
planejamento escolar.
Tais fatos acabam se tornando um problema,
tendo em vista que os alunos não abandonam a
particularidade infantil quando chegam à primeira
etapa da educação fundamental, necessitando ainda
do lúdico para o seu desenvolvimento integral.
No entanto, torna-se necessário um estudo sobre a
prática de jogos e brincadeiras na primeira etapa da
educação fundamental, com o objetivo de salientar a
importância dessas vivências e a inclusão no
planejamento.

Será

realizado

um

estudo

bibliográfico sobre o tema, além de reflexões sobre
o processo educativo.
Tal objeto de estudo possui real importância para a
prática escolar, já que contemplará as características
das crianças com faixa etária entre seis e dez anos, o
real significado dessa prática para os alunos e
principalmente

a

sua

importância

na

área

educacional.
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A
CRIANÇA
FUNDAMENTAL

DO

ENSINO

A criança do ensino fundamental, logo encontra
algumas dificuldades quando chegam ao primeiro
ano. Desacostumadas a ficarem horas sentadas em
uma carteira, sentem necessidade de ir ao banheiro
com freqüência, possuem fome em horários
diferenciados,

inquietação,

e

possuem

certa

dificuldade de concentração. Quase sempre, a
origem desse comportamento é o estranhamento em
relação à nova etapa de escolarização. Estavam
condicionadas aos métodos e cotidiano da educação
infantil. Esse comportamento é natural e ao passar
dos meses, se familiarizam com o ensino
fundamental.
A estrutura da escola já não é a mesma. Os alunos
não encontram o parque, o tanque de areia e a
brinquedoteca. Levando em consideração o espaço
escolar nas escolas públicas de ensino fundamental,
é justificado o estranhamento pelas crianças.
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Algumas vezes, durante o desenvolvimento do
trabalho pedagógico, desconsidera-se que a infância
está presente nos anos/ séries iniciais do ensino
fundamental, como se ela existisse unicamente na
educação infantil. A consciência sobre a necessidade
de conhecer a infância e sua singularidade é
essencial, só assim poderemos atuar numa educação
significativa.
Nessa fase da vida, a escola é a experiência central.
Necessitam dela para obter contatos e interações
com outras crianças e realidades. Por já serem
menos

egocêntricas,

conseguem

desenvolver

afetividade pelo professor e por colegas. É nessa
fase escolar também que aprende questões de
moralidade e por isso podem ser mais flexíveis e
levar em conta intenções de outras pessoas.
Estão desenvolvendo maiores capacidades para se
equilibrar, se coordenar, controlar os movimentos e
aumentar força física. Adoram o desafio e odeiam o
tédio. Quando estimulados de maneira correta,
sabem utilizar operações mentais e conseguem
resolver alguns tipos de problemas. Adquirem nessa
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fase a capacidade de se localizar no espaço e de
localizar objetos e formas.
A consciência sobre as características das crianças
nessa fase pode colaborar para a elaboração de um
plano de ensino que leve em consideração as
características dos alunos do ensino fundamental,
respeitando essa particularidade infantil e faixa
etária.
O imaginário das crianças frente à escola é muito
diverso, as expectativas são grandes e incertas,
conhecer a escola, os amigos, o professor, as
atividades e como se comportar nessa nova fase. É
importante que os professores entendam os alunos,
compreendendo

suas

particularidades

infantis,

medos e ansiedades, como mostra o relato contido
nas Orientações para inclusão da criança de seis anos
de idade, da Secretaria da educação básica (2007,
p.30):
“É o primeiro dia do ano, a escola está preparada para
receber as crianças para mais um ano letivo. Para
algumas crianças, essa já é uma rotina conhecida, mas
para Luíza, que está indo para a escola pela primeira vez,
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não. Em seus olhos é possível notar um misto de medo e
desejo. Ela chega acompanhada por sua mãe. (...). A
sineta toca e todos se dirigem para a sala. Mariza
acompanha Luíza até a professora, essa lhe dirige a
palavra, abaixa, ficando a sua altura e diz:
-Oi Luíza, eu estava te esperando. Sabe, podemos fazer
muitas coisas diferentes aqui na escola. Eu vou ser sua
professora e nós vamos brincar muito juntas.“

Já que alterar a infra-estrutura das escolas não está
sobre competência dos professores, cabe aos
docentes pensar em estratégias que favoreçam a
aprendizagem dos alunos, respeitando a etapa de
desenvolvimento e favorecendo a criatividade e
imaginação.

O

PLANEJAMENTO

DAS

AÇÕES

PEDAGÓGICAS

Inicia-se o processo efetivo de alfabetização, uma
tarefa desafiadora para alunos e professores. A
maioria dos alunos provém de escolas de educação
infantil nos anos anteriores. Mas não podemos
esquecer que alguns estão iniciando a vida escolar
no momento em que se matriculam em escolas de
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ensino fundamental. Sobre a importância de
observar a heterogeneidade da clientela, a Secretaria
da Educação Básica (2007 p. 27), afirma que é
preciso “contribuir para desmistificar um conceito
único de infância, chamando atenção para o fato de
que existem infâncias e não infância, pelos aspectos
sociais, culturais, políticos e econômicos, que
envolvem essa fase da vida”.
Por tudo isso, no planejamento, deve-se colocar em
questionamento quem são essas crianças, de que
brincam e quais seus interesses. A partir daí,
verifica-se a necessidade de tornar a sala de aula um
espaço dinâmico.
As brincadeiras revelam conteúdo rico para ser
usado, a fim de estimular o aprendizado. Toda
brincadeira começa com uma referência a algo que
existe de verdade. Depois, essa realidade é
transformada para ganhar outro significado.
O real sentido dessas ferramentas estará garantido,
se o educador estiver pronto para realizar esse
trabalho. Não adiantará criticar o uso dos jogos e
brinquedos se não há conhecimento sobre seus usos
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e seus benefícios. É notório que os alunos participam
mais das aulas de professores que sabem utilizar
jogos e brincadeiras como modo de observar e
conhecer seus alunos.
O papel da escola para a garantia de tempo e espaço
para jogos e brincadeiras cresce a medida que a
infância vem sendo marcada pela diminuição dos
espaços públicos, destinados ás brincadeiras, pela
falta de tempo da família para o lazer, pelo
isolamento causado pela violência, sendo a escola o
único espaço que pode garantir a sociabilidade. Mas
por que à medida que avançam os segmentos
escolares, reduzem os espaços e tempos para
brincar? E dessa forma, as crianças vão deixando de
ser crianças para serem alunos.
Muitas vezes, esse tipo de prática está avaliado pelos
professores e gestores como tempo perdido e que
essas atividades são opostas ao trabalho escolar. O
que ocorre posteriormente, devido a essa diminuição
dos espaços e tempos é que tudo vai se limitando
para hora do recreio.
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No entanto, o educador deve no momento do
planejamento, organizar rotinas flexíveis, em que
possam estar contidas atividades lúdicas. Através
delas, pode-se observar e conhecer melhor os
alunos, levando em consideração que a criança
representa nesses momentos, sua interpretação do
mundo e abrem lugar para invenções e produções de
significados, saberes e práticas. Podemos, no
entanto ultrapassar os muros da escola e verificar
que as experiências são reveladas na construção de
suas brincadeiras, pois o brincar reverencia-se
naquilo que os sujeitos conhecem e vivenciam.
Penetrando nos jogos e brincadeiras infantis,
podem-se também colher informações para uma
melhor organização de espaços e tempos escolares,
que incentivem a brincar. Deparamos-nos hoje com
uma grande limitação de espaços nas instituições.
Dessa forma, o professor deverá adaptar os espaços
internos e externos da escola e da sua sala de aula,
para propiciar e garantir a liberdade que os jogos e
brincadeiras necessitam.
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Adaptar os espaços em sala de aula e na escola é
facilitar que os jogos e brincadeiras realmente sejam
realizados e tem sido um grande desafio para os
docentes. Explorar cada espaço com criatividade e
dar mais sentido às salas, pátios e até mesmo
corredores. Saber como disponibilizar materiais,
dispor de cantinhos específicos, planejando horários
e organizando carteiras e mesas, favorecendo
contatos entre os alunos.
A escola não precisa se transformar em espaço que
priorize as brincadeiras em relação às outras
atividades pedagógicas, porém é necessário criar nos
alunos o gosto pela instituição e pelas atividades
executadas nesse ambiente, além de colaborar para
o desenvolvimento global dos alunos.
Muito se discute hoje, sobre a utilização dessas
práticas para reflexão sobre conceitos matemáticos,
lingüísticos e científicos. É notório que pode ser
grande auxiliador de aprendizagens formais, porém,
deve-se ter consciência que a utilização dos jogos e
brincadeiras exigem descobertas, escolha, decisão,
liberdade e fruição, do contrário, a experiência será
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reduzida a mais um exercício cotidiano. Essas
características se dão pelo fato da necessidade de
incorporar essas práticas ao seu significado cultural.
Sobre isso, de modo geral, é inegável perceber a
eficácia e validade de tais atividades para a
aprendizagem. Existem docentes que escolhem os
jogos como estratégias pedagógicas para associação
de vários conceitos. Apresentam conteúdos de
alfabetização,

linguagem,

números,

espaços,

formas, medidas, tempo, entre dezenas de outros
temas, e associam a um jogo ou brincadeira. Nesse
contexto, o objetivo não deixa de ter importância
social, mas prioriza a aprendizagem formal. A
utilização de tais praticas quase sempre se justificam
pela percepção de que os jogos e brincadeiras
realmente colaboram para uma aprendizagem ativa.
Tudo isso é possível pelo clima de discussão e troca,
pela articulação entre teoria e prática e pelo fato da
aprendizagem se tornar mais atrativa e interessante
para os alunos. Desse modo, crianças e professores
encontram mais sentido e significado nos conteúdos
escolares.
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Os especialistas e docentes utilizam quase sempre o
termo atividade lúdica para essas ações pedagógicas.
Para que elas tenham êxito é importante ter
consciência que a ludicidade por si só não realiza
grandes

transformações.

É

necessária,

nesse

contexto, ações como a coordenação das atividades,
a articulação correta entre teoria e prática, a efetiva
intervenção do professor e principalmente a
tolerância a erros e dificuldades, sempre presentes
no processo de ensino-aprendizagem.

O professor deve colaborar com novas atividades,
que se baseiam na recreação vivenciada. Também
pode propor rodas de conversas depois da parte
recreativa, onde as crianças podem falar sobre o que
aconteceu, o que sentiram e observaram. Isso não é
uma continuação do jogo, mas uma forma de
valorizar o ato de jogar.
Portanto, o planejamento das ações pedagógicas
requer organização de rotinas que propiciem a
iniciativa, autonomia e interações entre as crianças;
criar espaços onde se construam ações conjuntas e
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amizades; colocar a disposição das crianças
materiais e objetos para descobertas; compartilhar
brincadeiras com as crianças, sendo cúmplices e
parceiros delas, contribuindo para ampliação de
repertório; observar os alunos, para conhece-los
melhor, compreendendo dessa forma seus universos
e referências culturais e finalmente centrar a ação
pedagógica no diálogo e troca de saberes, trazendo a
dimensão da imaginação na prática de ensinar e
aprender.
É preciso também planejar e executar a avaliação
das ações pedagógicas implementadas. Diante disso
julga-se necessário todas as práticas citadas
anteriormente, para que o docente possa verificar as
contribuições trazidas para o desenvolvimento dos
alunos e para o exercício escolar.

CARACTERÍSTICAS

DOS

JOGOS

E

BRINCADEIRAS
Amarelinha, Corda, Passa anel, Cabra cega, Dama,
Dominó, Baralhos, Pula sela, Gude, Pique,
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Queimada, Bate-mãos, Mãe e filha, Elástico, Heróis,
Casinha, Tabuleiros, Toca do coelho, Alerta,
Carrinho,

Cinco

Marias,

Corrida

de

saco,

Elefantinho colorido, Estátua, Passa-anel, Mortovivo, Pula carniça, Bete, Batata quente, Siga o
mestre, O rei mandou,

Profissões, Chicotinho

queimado, Forca, Jogo da velha, Jogo dos pontos,
Lenço, Palitinhos, Senhor caçador, Seu lobo,
Adoletá, Boneca, Panelinhas. Esses são exemplos de
jogos e brincadeiras que as crianças sempre gostam
de jogar ou brincar e que podem fazer parte do
cotidiano dos alunos do ensino fundamental.
Kishimoto (1998a, p.1), encontrou dificuldades para
definir o que é jogo, brinquedo e brincadeira:
“Existem termos que por serem empregados com
significados diferentes, acabam se tornando
imprecisos como o jogo, o brinquedo e a brincadeira.
A variedade de jogos conhecidos como faz de conta,
simbólicos, motores, intelectuais ou cognitivos, de
exterior, de interior, individuais ou coletivos,
metafóricos, verbais, de palavras, políticos, de
adultos, de animais, de salão e inúmeros outros,
mostra a multiplicidade de fenômenos, incluídos na
categoria jogos”.
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Sabemos que a infância está em uma fase de
transformação contínua, concomitantemente às
mudanças da sociedade. Tudo isso devido aos
avanços em geral, da evolução científica e
tecnológica. Jogos eletrônicos estão dominando o
repertório infantil, o que contribui para o
esquecimento da cultura de jogos e brincadeiras.
Essa mesma dominação de jogos eletrônicos está
causando em parte das crianças e jovens um
comportamento violento. Tais práticas de jogos
devem ser supervisionadas pela família, que deverá
também incentivar jogos e brincadeiras mais sadias
e adequadas para cada faixa-etária.
Por tudo isso, o papel da escola em incentivar a
cultura de jogos e brincadeiras nos dias de hoje é
grande, para que as crianças utilizem as ferramentas
da atualidade tecnológica de maneira sensata e
produtiva e dêem continuidade às práticas infantis,
utilizadas anteriormente por seus pais e avós. Tal
prática colabora para a permanência da identidade
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infantil brasileira e rende boas relações sociais e
culturais.
As características dos jogos e brincadeiras são
muitas e relevantes para a formação da pessoa. O
brincar está ligado a formação de sujeitos culturais e
a constituição de culturas em espaços e tempos
diferentes. É importante salientar que as funções
psicológicas superiores são construídas ao longo da
história social do homem, ou seja, na interação
social entre os indivíduos (Vygotsky, 1987). Por
tudo isso vê a importância das interações entre as
crianças e da necessidade de um bom planejamento
de ações pedagógicas, já que a escola deve se
preocupar com a formação global de seus alunos.
Além disso, torna-se necessário propiciar a alegria e
o prazer de freqüentar a escola. Atualmente,
precisamos motivar os alunos a enxergarem a escola
como um lugar onde também podem fazer o que
mais gostam, onde possam escolher os amigos e
atividades

que

despertam

a

criatividade

entusiasmo.

Crianças

motivadas

conseguem

aprender

mais,
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significativas. Jogos e brincadeiras ativam e
desenvolvem

esquemas

de

conhecimentos

favoráveis para o processo de alfabetização e de
qualquer novo conhecimento.
Crianças que costumam ter hábitos diários de jogar
e brincar desenvolvem maiores facilidades para
observar,

identificar,

comparar,

classificar,

conceituar e relacionar . Sabemos como todas essas
capacidades são necessárias para o cotidiano
escolar. Vemos, com isso, que incluir os jogos e
brincadeiras no planejamento escolar trata-se de um
rico investimento pedagógico, que favorece o
processo de ensino-aprendizagem e as relações entre
os próprios alunos, entre alunos e espaço escolar e
entre alunos e professores.
Podemos incluir também como características dos
jogos a questão de estabelecimentos de regras e
padrões. Os próprios alunos estabelecem, praticam e
cobram regras durante um jogo. Tais práticas
beneficiam relacionamentos sociais e questões
referentes

às

relações

entre

ambientes

e

comportamentos, pois as crianças internalizam mais
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facilmente regras, e por isso podem conviver mais
harmoniosamente em sociedade.
Os jogos favorecem a imaginação, a fantasia,
a projeção de conhecimentos (formais ou não), além
da organização lógica do pensamento. Existe
também a importância psicopedagógica dessas
ações,

pois

no

brincar

a

criança

articula

informações, formula hipóteses e experiências. A
criança que brinca, joga e tem costume de manipular
brinquedos no cotidiano escolar enxergará a escola
e a educação formal com mais carinho e simpatia e
ficará mais preparada para encarar o processo de
ensino-aprendizagem,

superando

desafios,

limitações e frustrações no decorrer de sua vida
escolar.
As crianças costumam, em geral, desde
muito cedo se interessarem pelo brincar. Tal
característica é notável, o que colabora para que ela
conheça a si mesmo e o ambiente ao seu redor. Tais
colaborações devem ser muito apreciadas no
contexto do ensino fundamental, já que a
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alfabetização e a escolarização são, de modo geral,
muito dinâmicas.
Existem jogos colaborativos para várias
áreas do conhecimento escolar, que podem
favorecer o raciocínio lógico ou noções de espaços,
as relações interpessoais ou a concentração, a
linguagem ou pensamento, a fantasia ou estratégia,
entre outros.
No contexto escolar, também podemos
reconhecer um outro grande beneficio, que é a
questão de resolução de conflitos. Onde existe um
grupo

grande

de

pessoas,

convivendo

cotidianamente, se torna quase impossível não
existir conflitos, pois as relações interpessoais são
por si só permeadas de amor, carinho, cuidado,
companheirismo, mas também não podemos negar
que

existam

competições,

desentendimentos,

divergência de opiniões e por que não assumir que
aconteçam ações violentas ou grosseiras.
Tais conflitos citados acima acabam, por
muitas vezes prejudicando a dinâmica das relações e
das aprendizagens, necessitando de algo que
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permeia e favoreça a boa relação entre os alunos. Por
isso podemos utilizar estrategicamente jogos
cooperativos, cujas características centrais são a
união e a diversão. Para Correia (2008, p.11) existe
a “necessidade de rever os paradigmas e valores
atrelados ao modelo competitivos que se estabeleceu
em nossa sociedade capitalista”.
Os jogos cooperativos se encontram no
planejamento dos professores da disciplina de
Educação Física. Por isso, é importante a
comunicação entre o professor polivalente da sala de
aula e o especialista físico, que poderá colaborar
executando

essas

resultados,

atividades,

observando

os

sugerindo

e

compartilhando,

recomendando repertórios.
Para João Batista Freire e Silvana Venâncio
(2005, p.40) “o mundo dos jogos é tão complexo e
variado,

que

existe

pesquisas

e

trabalhos

importantes sobre o tema em diversas áreas do
conhecimento,

como

sociologia,

psicologia,

biologia, filosofia, pedagogia e educação física”.
Dessa forma vemos a infinidade de pesquisas e
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interesses por jogos e brincadeiras, e percebemos a
grande importância contida nesse assunto, motivo
pelo qual é alvo de grandes questionamentos nas
áreas de humanas e biológicas.
Outros recursos benéficos para o contexto escolar da
primeira etapa do ensino fundamental são usos de
músicas, parlendas e trava-línguas que costumam
favorecer, entre outros, o processo de alfabetização,
levando em consideração a faixa etária dos alunos
que estamos tratando. Quando a criança canta, dança
e recita, tem maior tranqüilidade, familiaridade e
interesse pelo aprendizado. Até mesmo as crianças
mais tímidas sentem-se mais a vontade quando
passam por essas experiências escolares.
A maioria dos professores da rede pública estadual
de São Paulo está incluindo esses gêneros textuais
no planejamento e nas rotinas semanais, tendo como
suporte materiais que são enviados para a escola e
que fazem parte do programa Ler e Escrever,
implementado pela Secretaria Estadual da Educação
em 2007. Entre os materiais enviados para a escola
existe uma coletânea de texto, em forma de livro
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para os alunos, e que inclui entre outros gêneros
parlendas, adivinhas, trava-línguas e um repertório
de jogos e brincadeiras.
Vemos com isso, que os especialistas da educação
também consideram que o perfil de alunos que
estamos recebendo nas escolas é de crianças que
necessitam

de

uma

educação

com

mais

características de movimento, mais dinâmicas e
mais divertidas. Uma educação em transformação,
assim como a sociedade atual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das argumentações, reflexões e citações
apresentadas podem concluir que ao receber alunos
nas primeiras séries do Ensino Fundamental, é
imprescindível que se respeitem às características
infantis dos estudantes, levando em consideração
que muitos provêm de escolas de educação infantil,
cuja estrutura é diferenciada, e outros estão
iniciando a escolaridade no 1º ano.
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Esse respeito deve ter continuidade nos demais anos
do Ensino Fundamental, levando em conta que as
crianças estão em desenvolvimento contínuo,
necessitando assim, de todo apoio pedagógico.
Como vimos, são muitas as contribuições dos jogos
e brincadeiras para as crianças em geral e para o
processo de escolarização e vale novamente lembrar
que as crianças não abandonam a particularidade
infantil quando chegam ao ensino fundamental.
Os jogos e brincadeiras na educação colaboram para
a socialização das crianças, alegram as relações e
colaboram para a construção da autonomia.
Também favorecem a exploração e o conhecimento
sobre o meio.
Entre outras colaborações que incluímos no corpo da
pesquisa, é preciso lembrar que, quando associados
conteúdos aos jogos e brincadeiras, favorecem a
construção efetiva de conceitos, o desenvolvimento
da linguagem e organização lógica do pensamento.
Não podemos negar também a questão da
internalização de regras, sendo o jogo grande
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facilitador desse processo e das questões de
resolução de conflitos interpessoais.
Continuamos encontrando docentes que consideram
inútil a inclusão de jogos e brincadeiras no
planejamento escolar. Essas resistências existem em
relação a diversas outras ações pedagógicas que
priorize o aluno. Por tudo isso, é muito importante a
formação contínua dos docentes. Dessa forma,
profissionais da educação podem atualizar práticas,
recursos e metodologias escolares, que atendam as
necessidades

dos

processos

de

ensino-

aprendizagem, tendo em vista transformações atuais
da infância, tecnologia e sociedade.
As diversas áreas de conhecimento, a cada dia mais,
comprovam a importância dos jogos e brincadeiras
e os efeitos causados nas crianças e jovens. A
realidade é que até o adulto

consciente ou

inconscientemente aprecia um bom jogo ou
brincadeira. Tais práticas são muito importantes e
costumam marcar a vida das pessoas.
É notória a importância das inovações tecnológicas
para o ser humano contemporâneo. Porém, a cultura
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dos jogos e brincadeiras não deve ser sucumbida
pela cultura dos jogos eletrônicos e demais atrativos
indicados pela mídia. A garantia de sua existência
está na prática. A escola pode colaborar para a
continuidade de tal cultura, aproveitando de seus
benefícios sociais, afetivos e intelectuais.
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FUNDAMENTOS DO
ARTE NO BRASIL

ENSINO

DA

Patrícia Ferreira da Silva

A arte está presente nas diversas culturas
desde

os

primórdios

da

história

da

humanidade, um bom exemplo disso é a arte
rupestre, ou seja, a arte feita nas paredes das
cavernas por nossos antepassados, porém a
sistematização do ensino linguagem artística
corresponde a um fenômeno contemporâneo.
No que concerne ao ensino da Arte no Brasil,
podemos tomar como marco o ano de 1816
quando Dom João VI trouxe para cá a missão
Artística Francesa. Tal fato possibilitou no Rio
de Janeiro a criação “da Academia Imperial de
Belas-Artes que, após a proclamação da
república, passou a ser chamada de Escola
Nacional

de

Belas-Artes”

(MARTINS,

PICOSQUE E GUERRA,1998, p.10). O ensino
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nessa instituição correspondia a reprodução e
utilização de modelos europeus.
Nessa época, acompanhamos nas Minas
Gerais o auge do Barroco. Esse movimento
artístico irá competir com o Neoclassicismo
francês que foi acolhido pela elite brasileira.
Isso fez com que a arte passasse a ser vista
como “luxo” em que poucos tinham acesso.
No início do século XX, temos a educação
fortemente

influenciada

pela

pedagogia

Tradicional. Essa tinha como linhas gerais uma
perspectiva propedêutica sendo o professor o
centro do processo educativo enquanto o aluno
era passivo, ou seja, não desempenhando um
papel de protagonismo dentro do processo de
ensino/aprendizagem.
Martins, Picosque e Guerra (1998), reiteram
que, naquela época, alguns componentes
curriculares do ensino de Arte se relacionavam
às “artes industriais” para os garotos e
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“trabalhos manuais” para as garotas. A
linguagem teatral e a dança objetivavam a
realização das apresentações feitas na escola
e a decoração das mesmas. No que tange a
avaliação da disciplina, temos como ponto forte
a capacidade de reprodução e reprodução do
conteúdo ensinado.
Ainda de acordo com o parágrafo anterior, os
desenhos eram técnicos ou geométricos
“valorizando o traço, o contorno, e a repetição
de modelos que vinham geralmente de fora de
país” (FERRAZ E FUSARI, 1993, p. 30) e
visavam à preparação dos alunos para “a vida
profissional e para as atividades que se
desenvolviam tanto em fábricas como em
serviços artesanais”. (FERRAZ E FUSARI,
1993, p. 30).
A Pedagogia Tradicional que influenciou o
ensino de Arte como vimos, passa a ser
questionada pelo Movimento Escolanovista
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volta de 1950 - 1960. Tal movimento teve suas
origens na Europa e Estados Unidos no século
XIX.
Já de início o Escolanovismo contrapõe-se à
educação tradicional, avançando um novo passo
em direção ao ideal de assumir a organização de
uma sociedade mais democrática. Ou seja, os
educadores que adotam essa concepção passam a
acreditar que as relações entre as pessoas na
sociedade poderiam ser mais satisfatórias, menos
injustas, se a educação escolar conseguisse
adaptar os estudantes ao seu ambiente social.
(FUSARI E FERRAZ, 1993, p.27).

A Escola Nova valorizava o protagonismo do
educando/a, sua criatividade e a liberdade em
expor suas ideias. Dessa forma, o docente que
ministra a disciplina de Arte deve possibilitar
aos alunos/as condições para que possam se
expressar artisticamente. De acordo com esse
paradigma, a prática educativa de Arte deve
permitir aos alunos que aprendam fazendo,
assim,

além

de

desenvolver

uma

aprendizagem significativa e funcional em
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relação às linguagens artísticas, proporcionaria
a atuação cooperativa no cotidiano.
Entre 1960 e 1970 temos no Brasil a influência
da Pedagogia Tecnicista na educação. Nesse
paradigma, o professor e aluno tem posição
secundária e presenciamos a valorização da
técnica

na

organização

do

ensino/aprendizagem. Ferraz e Fusari (1993),
afirmam que,
[...] De início, essa nova modalidade de pensar a
educação visava um acréscimo de eficiência da
escola, objetivando a preparação de indivíduos
mais competentes e produtivos conforme a
solicitação do mercado de trabalho. A valorização
do
processo
de
industrialização
e
do
desenvolvimento econômico explicita-se pelo
empenho em incorporar-se o moderno, tecnológico,
no currículo. O professor passa a ser considerado
como um técnico responsável por um competente
planejamento dos cursos escolares. (FUSARI E
FERRAZ, 1993. p.37)

De acordo com o exposto acima, podemos
observar que na Pedagogia Tecnicista temos a
valorização dos conteúdos procedimentais e
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funcionais, dos recursos tecnológicos e a
ênfase em “um saber construir” e um “saber
exprimir-se

e

na

maioria

dos

casos

caracterizando poucos compromissos com o
conhecimento

de

linguagens

artísticas”.

(FERRAZ E FUSARI, 1993, p. 32).
A Pedagogia Tecnicista tinha como um dos
seus principais objetivos a capacitação dos
alunos de modo que os mesmos fossem
preparados para os desafios e interesses da
sociedade industrial, tal fato é revelador da
preponderância de uma visão economicista
vinculada à educação. Cabe elucidar que,
mesmo tendo uma base distinta das outras
pedagogias, não existia um abismo total entre
as mesmas, pois muitos conteúdos utilizados
pela escola tradicional e na escola nova eram
também considerados na escola tecnicista. No
que concerne o ensino de Arte, a lei nº 5.692/71
a

inseria

na

grade

curricular

com

a

denominação de Educação Artística, porém é
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considerada “atividade educativa” e não como
uma disciplina, o que mostra o pouco relevo
que se dava a tal área de conhecimento. Essa
visão se deve principalmente a fato de que, a
partir das décadas de 50 e 60 do séc. XX, as
exigências

tecnológicas

e

científicas

estimularam o desenvolvimento das ciências e
da matemática, “relegando as artes à margem
dos currículos e da sociedade” (CARY, 1998, p.
40).
No caso do Brasil, essa visão deturpada do
ensino de Arte foi fortemente influenciada pelas
concepções liberais e positivistas do século
XX, pelas ideias tecnicistas, pela influência da
guerra fria, entre outros fatores.
Nessa ótica, considerando os estudos de
Fusari e Ferraz (1993), uma das publicações
institucionais esclarecedora da lei nº 5.692 de
1971, referente ao ensino de Arte foi o Parecer
nº. 540/77. Tal apontava que ensino da Arte
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“não é uma matéria, mas uma área bastante
generosa e sem contornos fixos, flutuando ao
sabor das tendências e dos interesses” (p.38).
De acordo esse parecer, a prática educativa de
arte na escola deve instigar a liberdade
expressão o que permitiria maior flexibilidade e
aplicabilidade no dia a dia dos indivíduos.
A Teoria Crítica nos ajuda a entender as
transformações nas concepções pedagógicas
que acabam embasando o ensino de Arte,
dessa forma, de acordo com Cary (1998), a
instituição escolar era vista, naquela época,
como um instrumento de dominação e a
educação era considerada um veículo com o
intuito de satisfazer as demandas sociais
dentro de uma visão economicista.
Cabe

salientar

tendências

que,

paralelamente

pedagógicas

as

Tradicionais,

Escolanovista e Tecnicista, surgem no Brasil
entre 1961-1964, o trabalho desenvolvido pelo
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grande educador Paulo Freire. De acordo com
Ferraz e Fusari (1998),
(...) voltado para o diálogo educador-educando e
visando
a
consciência
crítica,
influencia
principalmente movimentos populares e a
educação não-formal. Retomado a partir de 1971, é
considerado nos dias de hoje como uma
‘Pedagogia Libertadora’, em uma perspectiva de
consciência crítica da sociedade (FERRAZ e
FUSARI, 1993, p.33).

Nessa perspectiva, muitos educadores/as,
influenciados pelas concepções freireanas,
passam a repensar sua prática educativa a fim
de redimensionar o papel da escola e da
educação como elementos de transformação
social. Dessa forma, os professores/as passam
a questionar o papel que lhes era atribuído pela
Pedagogia Tradicional como transmissores de
conhecimento

em

detrimento

de

uma

pedagogia que os levem a refletir sobre suas
práticas de forma a os tornar mediadores no
processo de ensino/aprendizagem. Tal fato
possibilitou com que o ensino de arte passasse
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a ser considerado uma “área de conhecimento”
e não somente uma “atividade educativa”.
Segundo Ana Mae Barbosa (1991, p.17), a
partir

dessa

mudança,

se

começa

a

compreender “o conceito de arte-educação
como

epistemologia

da

arte

e/ou

arte-

educação como intermediário entre arte e
público”, de onde advém a Proposta Triangular
no ensino da Arte, atualmente revista e
compreendida como um modo de estimular um
fazer artístico consciente e contextualizado.
As pedagogias críticas têm um olhar voltado ao
ensino de arte em consonância com o enfoque
multicultural. Assim, ensinar arte na escola,
acarreta ter como foco a interculturalidade e
transculturalidade referente aos grandes temas
relacionados as funções da arte na sociedade.
Além disso, deve se “considerar os temas
concretos e as culturas locais presentes no
cotidiano
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(CHALMERS, 2003, p. 140).
As

considerações

realizadas

até

esse

parágrafo marcam o surgimento de um novo
olhar da educação para o entendimento crítico
da arte e a relação intrínseca da mesma no
interior da cultura. De acordo com Geertz
(1997) “uma teoria da arte é ao mesmo tempo
uma

teoria

da

cultura

e

não

um

empreendimento autônomo” (GEERTZ, 1997,
p. 45). Tais perspectivas aproximam o ensino
de Arte das abordagens socioculturais, o que
repercutir nos fundamentos da arte e nas
finalidades

do

ensino

de

arte

na

contemporaneidade.
A Lei nº 9.394/9 revoga a designação
“Educação Artística” conforme vinha sendo
chamada esta disciplina desde a Lei nº
5.691/71 e passa a adotar a denominação
“ensino de Arte”. De acordo com o §2º do art.26
da
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componente

curricular

obrigatório,

nos

diversos níveis da educação básica, de forma
a promover o desenvolvimento cultural dos
alunos”.
A partir daí evoluíram discussões que geraram
concepções e novas metodologias para o
ensino e a aprendizagem de arte nas escolas
visando desvelar os conhecimentos prévios
dos alunos para ampliá-los com mediação do
professor. Nessa ótica, no final da década de
90 a arte começou a ser ligada à cultura
artística e não vista apenas como atividade.
Martins, Picosque e Guerra (1998), afirmam
que:
(...) O ensino de Arte é fundamental na escola, pois
possui grande importância fora do contexto
educativo. Por ser um conhecimento construído
pelo homem através dos tempos, a arte é um
patrimônio cultural da humanidade e todo ser
humano tem direito ao acesso a esse saber.
(MARTINS, PICOSQUE E GUERRA,1998, p.13)
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Assim, através do saber artístico podemos
compreender as relações entre o homem e o
mundo, e como desenvolver uma prática
educativa focada nas linguagens artísticas de
modo que se possam atingir os objetivos
traçados nessa área de conhecimento. Vale
ressaltar que as finalidades do ensino de Arte
vão muito além do desenvolvimento da
sensibilidade, da criatividade, da percepção
estética, da fruição, da contemplação, da
leitura formal.

2.1 - O ensino das linguagens artísticas a luz
dos Parâmetros Curriculares Nacionais

Refletindo sobre a importância do ensino da
Arte

na

escola

atual,

focaremos

nossa

discussão em relação à Educação Básica, nível
da Educação Escolar que perpassa pela
Educação Infantil (de 0 à 5 anos), Ensino
Fundamental (de 6 à 14 anos) e Ensino Médio
675

Patrícia Ferreira da Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

(de 15 à 17 anos). Nesta perspectiva,
buscaremos analisar e compreender quais são
as

orientações,

sugestões

e

as

novas

abordagens referentes ao ensino de Arte nas
publicações

institucionais

em

relação

a

Educação Básica.
Direcionados,
fundamental

a
os

princípio,
Parâmetros

ao

ensino

Curriculares

Nacionais foram publicados em 1997. Tais
devem ser estudados pelos profissionais da
educação e objetivam nortear o trabalho
pedagógico

em

especial

linguagens

artísticas.

o

No

ensino
que

das
tange

especificamente ao PCN de Arte, esse se
encontra

dividido

em

duas

partes

que,

conforme Zagonel (2008):
A primeira trata do ensino da Arte de maneira geral.
Nela é feita uma caracterização dessa área e são
mostrados os objetivos e os conteúdos de Arte no
ensino fundamental; a segunda aborda, em
separado, cada uma das linguagens artísticas
sugeridas: artes visuais, teatro, música e dança,
além de fornecer orientações didáticas e trazer
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critérios para as avaliações em Arte. Nesse
documento a arte é vista sob dois aspectos: como
meio de expressão e como forma de conhecimento.
(ZAGONEL, 2008, p.62)

De acordo com a citação acima, na prática
educativa desenvolvida na instituição escolar,
é propostas o uso de quatro linguagens
artísticas que, segundo o PCN de Arte, não há
a necessidade de haver uma simultaneidade
entre elas, mas esse documento afirma que “é
desejável

que

o

aluno,

ao

longo

da

escolaridade, tenha oportunidade de vivenciar
o maior número de formas de arte; entretanto,
isso precisa ocorrer de modo que cada
modalidade artística possa ser desenvolvida e
aprofundada” (BRASIL, 1998, p. 36). Assim
sendo, caberá a escola, de acordo com as
demandas e necessidades de seus alunos,
definir que conteúdo ira compor o currículo de
Arte.
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Numa análise feita nesse texto de modo
sucinto, o PCN de Arte indica propostas de
abordagens para o tratamento de cada
linguagem artística, no caso, do ensino de
Artes Visuais se devem levar em conta a
expressão e a comunicação durante a prática
dos educandos/as, bem como pressupor essa
linguagem como um objeto de apreciação e um
produto histórico-cultural. Já no que concerne
ao ensino da Dança, além de considerá-la na
expressão

e

necessário

comunicação
pressupô-la

humana,
como

é

uma

manifestação coletiva, como um produto
cultural e como apreciação estética. Já para o
desenvolvimento da linguagem musical devese levar em consideração a comunicação e
expressão

(interpretação,

composição),

a

improvisação

apreciação

e

significativa

(escuta, envolvimento e compreensão da
linguagem musical) e a música como um
produto

histórico-cultural

como

elemento

relevante na formação do educando/a. Por fim,
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para situações de aprendizagem ligadas ao
Teatro, deve-se abordá-lo como expressão e
comunicação, como produção coletiva, e como
produto cultural e apreciação estética.
Assim sendo, o desenvolvimento do currículo
na escola deve ser permeado pela diversidade
o que possibilitará o contato pelos educandos
de diferentes meios de expressão, propiciando
ao aluno/a um conjunto de experiências
diversificadas e significativas que contemplem
a formação humana do estudante. Outro
aspecto relevante que se deve levar em
consideração na prática educativa referente ao
ensino de Arte é exploração do contexto em
que

o

aluno/a

está

inserido/a.

Isso

proporcionará a construção de um repertório
baseado na análise e reflexão constante e no
saber fazer. De acordo com Pillotto (2008, p.
37) “o aprendizado se constitui em real
significado quando delegamos esforços na
construção reflexiva do conhecimento”.
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Pillotto (2008) propõe que “(...) a prática
pedagógica desenvolvida durante a aula de
Arte deve estar integrada ao lúdico, ao jogo e
ao

brincar,

tal

fato,

possibilita

aos

educandos/as a construção do conhecimento
tanto cognitivamente quanto de modo sensível,
aspectos

essenciais

ao

desenvolvimento

humano”. No que se refere ao desenvolvimento
da imaginação a autora admite que,

(...) É a imaginação a responsável direta pela
construção da cultura humana, sem a qual não
haveria um meio ambiente ao qual pudéssemos
nos adaptar. Nada que constatemos ao nosso
redor, excetuando os recursos da natureza, foi
construído em outro lugar que não na nossa
imaginação. (PILLOTTO, 2008, p. 44)

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do
Ensino Médio publicados em 2000 apresentam
abordagens e orientações para o trabalho
pedagógico nesse nível de ensino. De acordo
com esse documento, a prática educativa
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desenvolvida na escola deve levar em conta as
transformações que ocorrem nas diversas
áreas de conhecimento e produção, além
disso, o trabalho realizado em sala de aula
deve ser criativo e ousado. Nesse sentido,
Zagonel (2008, p. 66) afirma que “o documento
mostra a necessidade de mudar os modelos
metodológicos existentes, propondo uma nova
concepção curricular para o ensino médio”.
De acordo com este documento a educação
deve ter como finalidade a formação integral do
educando/a, para isso, o ensino deve visar “o
desenvolvimento

de

capacidades

de

pesquisar, buscar informações, analisá-las e
selecioná-las; a capacidade de aprender, criar,
formular” (BRASIL, 2000, p. 5). Ademais, deve
primar pelo desenvolvimento de competências
e habilidades “nos três domínios da ação
humana: a vida em sociedade, a atividade
produtiva e a experiência subjetiva” (BRASIL,
2000, p. 15).
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Os PCNs do Ensino Médio sugerem a
interdisciplinaridade e a contextualização como
abordagens

que

possibilitam

uma

maior

articulação de conteúdos de aprendizagem.
Este documento propõe que os componentes
curriculares do ensino médio sejam distribuídos
em três grandes áreas de conhecimento:
linguagens,

códigos

e

suas

tecnologias;

ciências da natureza, matemática e suas
tecnologias; e ciências humanas e suas
tecnologias. Porém, ressalta que, para termos
uma educação com qualidade, é relevante
entendermos que,
(...) A construção do conhecimento só tem sentido
mais amplo quando socializado, compartilhado com
as pessoas. Para tanto, é imprescindível que as
nossas
práticas
pedagógicas
estejam
fundamentadas em ações flexíveis, democráticas e
principalmente comprometidas, considerando cada
aluno como um ser único num universo de muitas
diferenças. (PILLOTTO, 2008, p. 40)

De acordo com as considerações anteriores, a
educação deve valorizar o sujeito como um
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indivíduo protagonista no processo histórico, e
que está em constante transformação, de
acordo com Pillotto (2008):
(...) Devemos ter clareza de que no ensino
fundamental e médio os alunos continuam
construindo conhecimentos e protagonizando
histórias individuais e coletivas é básico para que
consigamos juntos significar a arte e a experiência
em arte. Tão importante quanto os conhecimentos
sobre arte, as informações históricas, as produções
e experiências artísticas é construir sentido naquilo
que realizamos e que lemos sobre o universo e
sobre nós mesmos. (PILLOTTO, 2008, p. 45)

No ano de 2000, objetivando complementar os
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino
Médio foram lançados os PCNs Mais de cada
área de conhecimento. Nesses documentos, o
ensino de Arte está inserido na área de
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. No
que tange as modalidades artísticas (artes
visuais, artes audiovisuais, música, teatro e
dança), essas podem ser trabalhadas de
maneira

separada

ou

relacionadas.

O

documento salienta que devem “estar em
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consonância com o projeto político-pedagógico
da escola, deverá preservar os temas que
alicerçam a área: história da arte, arte e cultura,
arte e organizações político-sociais” (BRASIL,
2000, p. 193).
O ensino de Arte, de acordo com as
considerações presentes nos PCNs Mais, deve
ser permeado por três eixos fundamentais:
representação e comunicação; investigação e
compreensão;

e

sociocultural.

Tais

competências

e

contextualização
são

formados

habilidades

desenvolvidos

através

interdisciplinares

e

que

de

por
são

projetos

contextualizados

que

permitem uma maior integração entre a Arte e
outras disciplinas pertencentes ao currículo.
Por fim, deve ser levada em conta a realidade
de cada instituição educativa em que estão
inseridos os alunos/as, e que existam meios
para
684
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repertórios, possibilitando aos alunos criar,
compreender,

imaginar

e

ressignificar”

(PILLOTTO, 2008, p. 50), e para que assim
possamos fornecer um conhecimento de
qualidade e significativo para cada indivíduo.
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DESIGUALDADES E DIVERSIDADE NA
EDUCAÇÃO: DIREITO EDUCACIONAL

Regiane Ribeiro Bet

RESUMO

Por meio de uma abordagem histórica, em que se
destacam marcos da política educacional, procura
se demonstrar como o tratamento da questão
educacional tem sido sempre condicionado pelos
valores autoritários que presidem as relações sociais
brasileiras e que se incrustaram em nossa cultura
desde os tempos coloniais. Dessa perspectiva,
busca se estabelecer os nexos entre o universo
cultural e simbólico próprios do país, as definições
rumo das políticas públicas de educação e a
persistência de um padrão educacional excludente e
seletivo que acaba por negar, ainda hoje, o direito a
escolarização básica de qualidade a grande parte da
população. De praxe, argumentam que o problema
das desigualdades sociais deve ser resolvido com a
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melhoria da qualidade da escola pública, imputando
especialmente a educadoras e educadores a
responsabilidade

pela

falta

de

igualdade

de

oportunidades para o conjunto da população
brasileira na efetivação de direitos.

INTRODUÇÂO

O direito à educação enquanto direito humano
fundamental tem sido tematizado, ao longo da
história, por inúmeros documentos, movimentos e
campanhas de afirmação e legitimação dos direitos
da pessoa humana. A abordagem da temática sob
esta ótica implica, essencialmente, a discussão
sobre o processo de construção de uma sociedade
igualitária, democrática e justa, na medida em que
concebe a educação como direito inalienável de
todos os seres humanos, devendo, portanto, ser
ofertada a toda e qualquer pessoa.
Nos últimos anos, a relação entre desigualdades e
diversidade tem ocupado um lugar de maior
destaque no debate contemporâneo. No que se
refere à diversidade, Abramowicz, Rodrigues e Cruz
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(2011) refletem que a sua discussão, com enfoque
na heterogeneidade de culturas que marca a
sociedade atual, é realizada em oposição ao modelo
de Estado - nação moderna, liberal e ocidental e se
faz presente em grande parte dos países do mundo.
O fato de que o debate sobre a diversidade se
diferencia nacional e internacionalmente de acordo
com o seu período de emergência, as causas
principais que geram ou impõem a discussão sobre
determinados

grupos,

identidades

culturais,

espaciais e territoriais, discriminação, entre outros.
Imigração, gênero, sexualidade, raça, etnia, religião,
língua, espaços/territórios são os principais fatores e
temáticas que desencadearam um processo de
mobilização e discussão sobre a diversidade, sendo
que

em

vários

contextos

eles

estão

inter-

relacionados ou interseccionados.

A EDUCAÇÃO COMO UM DIREITO DE TODOS

Paulo Freire pensou a educação numa perspectiva
humanista, apontando que ela pode e deve ser
objeto de estudo e de pesquisas de diversos campos
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do saber. A educação como um direito de todos, por
exemplo, é um assunto estudado em diferentes
abordagens teóricas e metodológicas. Numa revisão
da literatura sobre educação, foi possível perceber
os diversos aspectos que envolvem a formação
humana e as diferentes concepções de educação.
Por conseguinte, os objetos de estudo podem ser
fenômenos sociais do presente ou do passado;
concepções e práticas de educação através dos
tempos e uma busca por entender sua problemática
e o que o conhecimento gera nas pessoas e nos
grupos sociais.
Percebeu-se, também, que as vertentes dessa
discussão apoiam-se em questões de ordem
histórica, antropológica, sociológica, psicológica,
econômica e cultural e ancoram-se, para dar
fundamento aos saberes produzido pela e para a
educação, em vários campos do saber científico,
como a história, a filosofia e a política. A Constituição
Imperial brasileira de 1824 e a Republicana de 1891
afirmam o direito de todos à educação. Todavia, a
ideia da educação como direito só ganha visibilidade
no cenário brasileiro a partir da Constituição de
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1934, que declara, pela primeira vez, no seu Art.
140: “a educação é direito de todos e deve ser
ministrada pela família e pelos poderes públicos”. A
Constituição de 1934 inaugura, em âmbito nacional,
a educação como um direito declarado.
E, excetuados os casos em que a força se sobrepôs à lei e ao
arbítrio ao direito (ainda que textualmente mantido em vários
itens, como no caso da educação escolar primária), as
constituições posteriores não fizeram mais do que manter,
ampliar ou recriar este direito declarado. (CURY, HORTA e
FÁVERO, 1996, p.25).

Desde a sua formulação inicial, na Carta de 1934,
até os dias atuais, a ideia da educação como um
direito ganha contornos e assume configurações
diversas, matizadas por aspectos de ordem jurídicoconstitucional

que

sofrem

as

pressões

dos

momentos históricos que permearam e, por vezes,
definiram seus conteúdos e processos.
A demarcação dos limites impostos pelo contexto sociopolítico
em que se produzem as normatizações institucionais é
importante para compreender-se, por exemplo, as razões pelas
quais a Carta de 1934, ao regular a questão da natureza
obrigatória da educação, o faz restrita à frequência obrigatória,
isto é, aplicável apenas aos alunos matriculados (ROCHA,
1996).
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Podemos afirmar que a questão do direito à
educação possui um vício de origem: não se
aplicava a todas as crianças em idade escolar, mas
apenas àquelas que tinham o “privilegio” de ter
acesso à escola. Ora, como é possível falarmos em
direito à educação e obrigatoriedade de ensino
abstraindo

sua

pretensão

de

universalidade?

Percebe-se, portanto, que o direito à educação
proclamada na Carta de 1934 carecia de efetividade,
só possível mediante a assunção, por parte do
Estado, de sua oferta. Mas, tal reconhecimento, pelo
menos do ponto de vista legislativo, só veio
acontecer

mais

de

três

décadas

depois.

A

formulação do dever do Estado para com o direito à
educação de todos surge, pela primeira vez, na
Emenda Constitucional de 1969, em seu Art. 176.
A educação se constitui como um importante meio
de acesso aos bens culturais e um caminho para a
emancipação dos sujeitos, pois é por meio dela que
adquirimos conhecimentos necessários para melhor
participar, de modo autônomo e consciente, nos
diferentes espaços sociais e políticos e também no
mundo profissional. No entanto, os membros do
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Congresso

Constituinte

mantiveram

a

descentralização da educação herdada do Ato
Adicional à Constituição do Império, de 1834, por
meio do qual o governo central se desobrigava da
responsabilidade de cuidar das escolas primárias e
secundárias, transferindo essa responsabilidade
para as províncias.
Além disso, mantiveram o princípio da liberdade de
ensino e se posicionaram de modo favorável à
laicidade

nas

instituições

públicas,

conforme

declarado no Art. 72, § 6º: “Será leigo o ensino
ministrado

nos

estabelecimentos

públicos”.

Observa-se, nessa Carta Magna, que não há
referência nem à gratuidade nem à obrigatoriedade
do ensino primário. Somente no texto constitucional
de 1934 é que a obrigatoriedade é incluída e a
educação é declarada como um direito de todos,
devendo ser ministrada pela família e pelo Estado. É
indicado o ensino primário, integral, gratuito e de
frequência obrigatória, extensivo aos adultos. No
entanto, não é explicitada claramente a faixa etária
em que esse ensino primário seria obrigatório,
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embora se declare que deveria ser extensivo aos
adultos.
Na Constituição de 1934, é também garantida à
liberdade de ensino e, no Art. 155, é declarado que:
“É garantida a liberdade de cathedra”, que, por sua
vez, é suprimida no texto constitucional de 1937. A
constituição de 1937 atenuou o dever do Estado
como responsável pela educação, como pode ser
observado nos artigos: Art. 125. A educação integral
da prole é o primeiro dever e o direito natural dos
pais. O Estado não será estranho a esse dever,
colaborando, de maneira principal ou subsidiária,
para facilitar a sua execução ou suprir as
deficiências e lacunas da educação particular.
[...] Art. 129. À infância e à juventude, a que faltarem os
recursos necessários à educação em instituições particulares,
é dever da Nação, dos Estados e dos Municípios, assegurar,
pela fundação de instituições públicas de ensino em todos os
seus graus, a possibilidade de receber uma educação
adequada às suas faculdades, aptidões e tendências
vocacionais.

A constituinte de 1946 indicou o ensino primário
obrigatório e o ensino primário oficial gratuito para
todos, ao passo que o ensino oficial ulterior ao
primário deveria ser para quantos provassem a falta
ou insuficiência de recursos:
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Art. 168. [...] I – o ensino primário é obrigatório e só
será dado na língua nacional; II – o ensino primário
oficial é gratuito para todos; o ensino oficial ulterior
ao primário sê-lo-á para quantos provarem faltas ou
insuficiência de recursos; (FÁVERO, 2005, p.
310).De acordo com Saviani (2002, p. 194), o texto
legal de 1946, ao declarar a educação como direito
de todos e o ensino primário gratuito nas instituições
públicas e de caráter obrigatório para todos, e ao
delegar à União a responsabilidade de fixar diretrizes
e bases para a educação nacional,
[...] abria a possibilidade da organização e instalação de um
sistema nacional de educação como instrumento de
democratização da educação pela via da universalização da
escola básica. A elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação iniciada em 1947 era um caminho para realizar a
possibilidade aberta pela Constituição de 1946.

A lei educacional que deveria atender aos preceitos
constitucionais, aprovada em 20 de dezembro de
1961,

LDB

4024,

não

correspondeu

àquela

expectativa. Segundo o autor supracitado,
[...] basta lembrar que o próprio texto incluía expressamente,
entre os motivos de isenção da responsabilidade quanto ao
cumprimento da obrigatoriedade escolar, o ‘comprovado
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estado de pobreza do pai ou responsável’ e a ‘insuficiência de
escolas’. Reconhecia-se, assim, uma realidade limitadora da
democratização do acesso ao ensino fundamental, sem dispor
os mecanismos para superar essa limitação (SAVIANI, 2002,
p. 195).

A referida lei educacional de 1961, Lei nº 4.024,
estabeleceu em nosso país somente quatro anos de
escolarização obrigatória. Segundo Libâneo et al.
(2003),

a

Lei

nº

4.024

estabeleceu

a

descentralização, ao fixar que cada estado deveria
organizar seu sistema de ensino.
A Constituição de 1967 é a primeira a explicitar claramente a
faixa etária destinada ao ensino obrigatório: “Art. 168, § 3º, II –
o ensino dos sete aos 14 anos é obrigatório para todos e
gratuito nos estabelecimentos primários oficiais” (FÁVERO,
2005, p. 312).

De acordo com a lei, o ensino obrigatório passaria
de

quatro

para

oito

anos.

No

entanto,

o

estabelecimento da faixa etária dos sete aos 14 anos
não representou a efetiva ampliação da escolaridade
obrigatória, tendo em vista que a gratuidade era
garantida apenas nos estabelecimentos primários
oficiais. Além disso, a lei educacional 4.024/61
estabelecia que o ensino primário tivesse o mínimo
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de quatro anos e o máximo de seis anos. Isso
significa que a obrigatoriedade da frequência à
escola permanecia reduzida há quatro anos. Em
1971, a Lei Educacional nº 5.692 determinou a
extensão da obrigatoriedade do ensino primário,
instituindo o ensino de primeiro grau, com oito anos
de duração, e estabeleceu as diretrizes e bases para
o ensino de primeiro e segundo graus. A Lei federal
n. 5.692/1971
[...] embora estabelecesse o ingresso no ensino fundamental
aos sete anos de idade, admitia a entrada de crianças de seis
anos, configurando a antecipação de escolaridade obrigatória.
Dizia o artigo 19 que ‘para o ingresso no ensino de 1º grau,
deverá o aluno ter a idade mínima de sete anos’. No § 1º,
entregava-se a cada sistema a competência de elaborar
normas que ‘disporão sobre a possibilidade de ingresso no
ensino de primeiro grau de alunos com menos de sete anos de
idade’. (SANTOS; VIEIRA, 2006, p. 785).

A Constituição Federal de 1988, marcada pela
presença de um clima de democracia, apresenta, de
modo intenso em seu texto, os direitos sociais e
coletivos, e o propósito de transformar cada
indivíduo em cidadão. A Carta também enfatiza a
relação do dever do Estado e os direitos do cidadão.
O texto constitucional de 1988 estabelece o ensino
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fundamental como etapa obrigatória da educação
básica. Ainda, declara a educação como um direito
de

todos os cidadãos e

dever do Estado,

proclamando como princípios do ensino a igualdade
de condições para o acesso e a permanência na
escola, bem como a garantia de um padrão de
qualidade de ensino.
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para
o trabalho (BRASIL, 1998).

Ao falar do direito à educação, Dallari (1998, p. 51)
ressalta a exigência de que todos: “[...] sem qualquer
exceção, tenham igual oportunidade de educação.
Não basta dizer que todos têm o mesmo direito de ir
à escola, é preciso que tenham também a mesma
possibilidade”.
Isso quer dizer que se deve garantir a todos o direito
à educação e o direito à escola de igual qualidade.
O texto constitucional de 1988, em seu artigo 208,
institui a garantia da oferta do ensino fundamental
gratuito a todos, estendendo-se inclusive a todos os
que a ele não tiveram acesso na idade própria, e
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imputa ao poder pública a responsabilidade pelo não
oferecimento ou por sua oferta irregular. É nesse
sentido que se define o “direito público subjetivo”
proclamada na Constituição Federal (§§ 1º e 2º, VII,
art. 208).
Para esse ensino obrigatório, não há discriminação
de idade: qualquer cidadão, de qualquer idade
(jovem, adulto ou idoso) tem garantido esse direito e
pode exigi-lo a qualquer tempo perante o poder
público responsável. O texto constitucional de 1988
reconhece a educação como direito social fundante
da cidadania e como um dever do Estado. Para
garantir a efetivação desse direito de todos à
educação obrigatória, são criados mecanismos para
protegê-lo, como a: “[...] obrigatoriedade, direito
público subjetivo, controle de faltas, proteção jurídica
pelo ECA e pelo Código Penal e FUNDEF” (Cury,
2002b, p.180).
A Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996,
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN), instituiu o conceito de educação básica
como direito do cidadão e dever do Estado, sendo
constituída em três etapas: educação infantil, ensino
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fundamental e ensino médio (Art. 21). Com a
inclusão

da

educação

infantil

no

sistema

educacional brasileiro, como primeira etapa da
educação básica, esse nível de ensino perdeu a
condição

assistencialista

que,

até

então,

o

caracterizava. Art. 29.
A educação infantil, primeira etapa da educação básica tem
como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis
anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual
e social, complementando a ação da família e da comunidade
(BRASIL, 1996).

Isso faz supor também o aumento da consciência da
importância dessa etapa não só como direito dos
pais ao trabalho como também um direito da própria
infância

como

construção

da

um

momento

significativo

da

personalidade.

Percebe-se

um

crescente reconhecimento da educação infantil
como um direito social das crianças e a escola
infantil como um espaço de cidadania, de formação,
de construção de conhecimento e cultura (Kramer,
2003).
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A Lei nº 10.172 de nove de janeiro de 2001, que
aprovou o Plano Nacional da Educação (BRASIL,
2001, p. 35):
Sinalizava a ampliação do ensino fundamental obrigatório para
nove anos de duração, colocando em seus objetivos e metas,
“Ampliar para nove anos a duração do ensino fundamental
obrigatório com início aos seis anos de idade, à medida que for
sendo universalizado o atendimento na faixa de 7 a 14 anos.”.

Conforme o PNE/2001, a determinação legal de
implantar,

de

maneira

gradativa,

o

Ensino

Fundamental de nove anos teve como intenções
“oferecer maiores oportunidades de aprendizagem
no período da escolarização obrigatória e assegurar
que, ingressando mais cedo no sistema de ensino,
as crianças prossigam nos estudos, alcançando
maior nível de escolaridade” (BRASIL, 2001).
Assim, garantir o acesso e a permanência de toda população
brasileira nesse nível de ensino é fundamental, pois excluir da
escola crianças que estão na idade própria de frequentá-la,
seja por quaisquer motivos, é [...] a forma mais perversa e
irremediável de exclusão social, pois nega o direito elementar
de cidadania, reproduzindo o círculo da pobreza e da
marginalidade e alienando milhões de brasileiros de qualquer
perspectiva de futuro (BRASIL, 2001, p. 28).
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Já em seis de fevereiro de 2006, foi promulgada a
Lei Federal nº 11.274, que estabeleceu o Ensino
Fundamental de nove anos de duração com a
inclusão das crianças de seis anos de idade,
alterando os artigos 32 e 87 da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional. Com a reformulação
da redação, os mesmos artigos passaram a ser
redigidos da seguinte maneira: Art. 32. O ensino
fundamental obrigatório, com duração de nove anos,
gratuito na escola pública, iniciando-se aos seis anos
de idade, terá por objetivo a formação básica do
cidadão, mediante: (Redação dada pela Lei nº
11.274, de 2006: [...]Art. 87. § 2º O poder público
deverá

recensear

os

educando

no

ensino

fundamental, com especial atenção para o grupo de
6 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade e de 15
(quinze) a 16 (dezesseis) anos de idade.§ 3º Cada
Município e, supletivamente, o Estado e a União,
deverá: I- matricular todos os educando a partir dos
6 (seis) anos de idade no ensino fundamental;
[...] A partir da promulgação dessa Lei, a matrícula no Ensino
Fundamental passou a incluir as crianças de seis anos de
idade, sendo definido um período de transição de quatro anos,
até o ano de 2010, para que todas as escolas públicas e
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privadas se reorganizassem, a fim de se adequarem à nova
legislação.

Hoje, a escolaridade obrigatória não se restringe
somente ao Ensino Fundamental, mas abrange a
etapa da educação infantil e do ensino médio. A
emenda constitucional 059/2009 alterou o artigo 208
da Constituição Federal, que passou a vigorar com
a seguinte redação: “educação básica obrigatória e
gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de
idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para
todos os que a ela não tiveram acesso na idade
própria”. (BRASIL, 2009). De acordo com Cury
(2002a, p. 260):
O direito à educação parte do reconhecimento de que o saber
sistemático é mais do que uma importante herança cultural.
Como parte da herança cultural, o cidadão torna-se capaz de
se apossar de padrões cognitivos e formativos pelos quais se
tem maiores possibilidades de participar dos destinos de sua
sociedade e colaborar na sua transformação. Ter o domínio de
conhecimentos sistemáticos é também um patamar a fim de
poder alargar o campo e o horizonte desses e de novos
conhecimentos.

Além disso, assegurar às crianças a partir dos 4
anos o direito à educação formal é avanço
conquistado de antigas lutas no âmbito das políticas
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públicas de educação, pois há muito tempo existem
reivindicações no sentido da democratização do
direito à educação. No atual contexto em que
vivemos, observamos um processo de redefinição
das estratégias de manutenção e expansão do
capitalismo,

por

exemplo,

por

meio

da

reconfiguração e minimização do papel do Estado no
que diz respeito, principalmente, ao plano da
intervenção social. Como consequência desse
processo,

temos

vivenciado

mudanças

nas

diferentes esferas do tecido social, sobretudo nas
dinâmicas econômica, política, cultural e social.
(SILVA, M., 2008.).
No

plano

socioeconômico,

num

contexto

de

reestruturação produtiva, verificamos as alterações
no mundo do trabalho e o acirramento do
desemprego estrutural, bem como o ajustamento de
nossas sociedades à globalização, em que temos
dois terços da humanidade excluídos dos direitos
básicos de sobrevivência, emprego, saúde e
educação,

com

o

consequente

aumento

da

desigualdade social, em âmbito mundial.
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As transformações na configuração do Estado implicam,
principalmente, uma nova postura política frente às demandas
sociais, contribuindo assim para a dissolução de políticas
sociais e para o arrefecimento dos espaços coletivos e
participativos, em todas as instâncias do tecido social (SILVA,
M., 2008).

No plano cultural e ético-político, a ideologia
neoliberal prega o individualismo e a naturalização
do processo de exclusão social, compreendido como
sacrifício inevitável para se alcançar a modernização
e a globalização da sociedade. Assim, o cidadão
passou a ser visto como detentor de um status
formal, que não reconhecia o seu pertencimento à
comunidade política nacional e assegurava o seu
direito de participar da escolha de governos e de
representantes.
Entretanto, como salienta Buffa (1995), a educação
de caráter comum para todos será somente aquela
desenvolvida

na

escola

primária,

visando

à

aprendizagem da leitura, escrita e de ensinamentos
morais. A autora destaca que, apesar do discurso de
igualdade, a proposta da burguesia previa uma
educação

diferenciada

para

os

proprietários

[cidadãos], os quais seriam preparados para
administrar os serviços públicos, e outra destinada
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àqueles que não eram proprietários e que iriam
exercer atividades de comércio, agricultura ou
ofícios manuais. É possível dizer, dessa maneira,
que a educação, para além da instrução, passa a
servir como um mecanismo de controle social e
forma de evitar a desordem.
Na perspectiva de Marshall (1967), a concretização
dos direitos sociais dependeria de um Estado dotado
de infraestrutura administrativa, a fim de elaborar
políticas sociais com vistas a atender aos direitos
dos cidadãos e às demandas postas pela sociedade.
A

função

da

instituição

Estada

é,

portanto,

concretizar direitos previstos nas leis, pois o que está
declarado na lei não tem força para materializar-se.
De acordo com Marshall (1967, p.76):
Portanto, a cidadania é um “status concedido àqueles que são
membros integrais de uma comunidade”. Para o autor, “todos
aqueles que possuem o status são iguais com respeito aos
direitos e às obrigações pertinentes ao status”. Em suma, a
«cidadania» se apoia na ideia de igualdade fundamental entre
as pessoas, aspecto este decorrente da integração e
participação das mesmas, em todas as instâncias da
sociedade.

Considerando o conceito de cidadania elaborado por
Marshall (1967), como podemos analisá-lo no

711

Regiane Ribeiro Bet

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

contexto atual, em que observamos diferentes
grupos sociais negros, crianças, idosos, deficientes,
mulheres homossexuais etc. lutando e exigindo o
cumprimento de seus direitos como cidadãos?
Dagnino (2004) entende que, a partir da década de
1980, é possível se falar em uma nova noção de
cidadania, demarcada por três dimensões. A
primeira dimensão faz referência ao fato de que, no
contexto atual, a cidadania deriva de e se relaciona
diretamente aos movimentos sociais.

Estes,

partindo do reconhecimento da singularidade de
cada grupo social deficientes, idosos, mulheres,
crianças, desempregados, homossexuais etc., lutam
tanto pela igualdade de direitos e deveres quanto
pelo

reconhecimento

oportunidade

de

da

acesso

“diferença”
a

escolas,

e

pela

clubes,

habitação, saúde, emprego, alimentação, transporte,
dentre outros bens.
Dagnino (2004) destaca que uma segunda dimensão da
cidadania diz respeito ao fato de que se somou à experiência
dos movimentos sociais “[...] uma ênfase mais ampla na
construção da democracia [...]”. Isso significa dizer que foi
possibilitada a sua extensão e o seu aprofundamento [relativo
aos componentes do bem estar importantes para que uma
pessoa tenha uma vida digna] Já a terceira e última dimensão
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se relaciona com o fato de que a elaboração de uma nova
cidadania “[...] aponta para a construção e difusão de uma
cultura democrática” (DAGNINO, 2004, p.104).

Para além dessas dimensões, Dagnino (2004)
destaca que, embora a questão da democracia e a
noção de direitos sejam comuns entre a nova
concepção de cidadania [elaborada a partir dos anos
1980] e a visão liberal de cidadania é possível
distinguir alguns aspectos que nos ajudam a
diferenciar uma visão da outra, quais sejam: nova
concepção de cidadania traz uma redefinição da
noção

de

direito,

que

concerne

não

só

à

implementação dos mesmos, mas também ao direito
a ter direito; ao poder de criar direitos que estejam
relacionados

com

lutas

de

grupos

sociais

específicos (DAGNINO, 2004, p.107-108); a nova
cidadania:
“[...] não se vincula a uma estratégia das classes dominantes
e do Estado”, porém é estruturada a partir da constituição de
direitos pensados e defendidos por sujeitos sociais ativos, mas
que estão excluídos/marginalizados da estrutura geral da
sociedade (DAGNINO, 2004, p.108); a nova cidadania enfatiza
a ampliação de formas mais igualitárias de participação social,
não estando restrita apenas à “incorporação ao sistema político
no seu sentido estrito”, portanto, reivindicando não apenas
acesso/ inclusão no sistema político, mas também o “direito de
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participar efetivamente da própria definição desse sistema”
(DAGNINO, 2004, p. 108-109).

Conforme evidencia Dagnino (2004), no contexto
atual, a implantação em âmbito global do projeto
neoliberal trouxe profundas consequências para as
sociedades, bem como acarretou um deslocamento
de sentidos tanto quanto ao termo “cidadania”, como
quanto à sociedade civil e à participação.
Assim, no tocante à chamada “nova cidadania” ou “cidadania
ampliada”, Dagnino (2004, p. 103) explicita que,
especificamente no Brasil, esta [...] começou a ser formulada
pelos movimentos sociais que, a partir do final dos anos setenta
e ao longo dos anos oitenta, se organizaram [...] em torno de
demandas de acesso aos equipamentos urbanos como
moradia, água, luz, transporte, educação, saúde, etc. E de
questões como gênero, raça, etnia, etc.

A nova cidadania inclui construções culturais, como
as subjacentes ao autoritarismo social como alvos
políticos fundamentais da democratização. Assim, a
redefinição da noção de cidadania, formulada pelos
movimentos sociais, expressa não somente uma
estratégia política, mas também uma política
cultural.
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[...] cria uma situação peculiar onde essas organizações são
responsáveis perante as agências internacionais que as
financiam e o Estado que as contrata como prestadoras de
serviços, mas não perante a sociedade civil, da qual se
intitulam representantes, nem tampouco perante os setores
sociais cujos interesses são portadoras, ou perante qualquer
outra instância de caráter propriamente público. Por mais bem
intencionadas
que
sejam
sua
atuação
traduz
fundamentalmente os desejos de suas equipes diretivas.
(DAGNINO, 2004, p.101).

Em consequência, a partir da década de 90 do
século passado, a eficiência das ONGs em pensar e
propor projetos locais e em participar de redes
globalizadas de informação e conscientização
coincidiu com a redução do papel do Estado e da sua
disposição para manter os compromissos do
contrato social público. Tais aspectos contribuíram
para que houvesse uma aproximação da palavra
“solidariedade” à noção de “cidadania”, às quais foi
acrescentado o termo “solidário” (PAOLI, 2002).
Dessa maneira, num quadro de significativas
transformações

econômicas

e

políticas,

observaremos o:
[...] surgimento relativamente recente de uma assim chamada
“sociedade civil” que, primeiramente através de movimentos
sociais autônomos e politizados, e depois de organizações não
governamentais profissionalizadas, deslocou o ativismo político
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pela cidadania e justiça social para o ativismo civil voltado para
a solidariedade social. Se o caminho aberto pelos movimentos
sociais era fortemente politizado e implicava a demanda direta
da população carente organizada por bens públicos, o caminho
das ONGs opta por representar as demandas populares em
negociações pragmáticas, tecnicamente formuladas, com os
governos, dispensando a base ampliada da participação
popular. (PAOLI, 2002, p.378).

Afinal, qual são a origem e o significado da palavra
cidadania? Ao buscarmos o significado etimológico
da palavra “cidadania”, verificamos que ela vem do
latim “civitas”, que quer dizer “cidade”, o que nos
permite dizer, conforme, Covre-Manzini (1996), que
sua origem está relacionada ao surgimento da vida
na cidade e à capacidade dos indivíduos que nela se
inserem de poderem exercer seus direitos e deveres
de cidadãos. Tais ideias nos levam a considerar que
a cidade é a comunidade organizada politicamente e
que o cidadão é aquele que está integrado na vida
política da cidade. Covre-Manzini (1996, p. 18)
afirma que:
No contexto da Grécia Antiga, o termo “cidadania” conduz ao
entendimento de que a atuação do indivíduo ocorre em duas
esferas: a esfera privada [que diz respeito ao particular] e a
pública [que concerne a tudo que é comum a todos os
cidadãos, mas que estava relacionada à atuação de homens
livres, correspondentes a 10% da população, visto que não se

716

Regiane Ribeiro Bet

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

incluíam aqui os estrangeiros, as mulheres, as crianças e os
escravos].

Desse modo, o indivíduo está envolvido numa dupla
esfera: a esfera privada, na qual ele se preocupa
com seus interesses particulares e é percebido como
um ser único e inigualável; e numa esfera pública, na
qual ele se envolve em interesses comuns, políticos,
públicos, e onde cada indivíduo é cidadão,
teoricamente igual a todos os demais que compõem
a sociedade (Ferreira, 1993, p. 20).
Nessa perspectiva, observamos que, apesar de o “espírito de
democracia” estar presente na polis grega, a ideia de igualdade
não se aplicava a todas as pessoas. Isso nos permite avaliar,
que, mesmo naquele contexto grego, seria uma ingenuidade
pensar que a garantia de plenos direitos, oferecidos aos
cidadãos, lhes possibilitava participar efetivamente das
decisões políticas (REZENDE FILHO; CÂMARA NETO, 2008).

Assim, mesmo naquela sociedade, o princípio da
“igualdade” estava associado ao pertencimento a
uma classe social e ao fato de se ter poder aquisitivo.
Portanto, a cidadania configurava-se como um
status concedido àqueles considerados “cidadãos
gregos”, que eram oriundos de famílias ricas. Nesse
sentido, é possível dizer que há uma discrepância
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entre a democracia real e a democracia ideal, uma
vez que a igualdade de direitos políticos não se
efetivava na prática.
Já na Idade Média, em que a sociedade feudal se funda na
propriedade da terra, verifica-se a prevalência do campo sobre
a cidade e da agricultura sobre a indústria. Nesse tipo de
organização social, baseado nos ideais de fidelidade, a
participação política se torna “um assunto secundário”, pois as
questões religiosas se sobrepõem às políticas (REZENDE
FILHO; CÂMARA NETO, 2008, p. 3).

Por

conseguinte,

transformações

começam

na

organização

a

ocorrer

política

da

sociedade com a formação do Estado moderno que
contribuirão para gerar novas relações do homem
com a natureza [ciência moderna], bem como para
alterar, de forma significativa, a relação produtiva e,
consequentemente, as relações sociais, porque a
propriedade capitalista não será mais a terra, mas os
instrumentos

de

produção,

os

quais

serão

conseguidos por meio do trabalho.
Com o desenvolvimento das relações capitalistas
de produção, o homem se torna um trabalhador livre,
pois pode dispor de sua força de trabalho como
mercadoria. A organização do trabalho se modifica
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completamente em relação ao trabalho feudal, já que
passa a se realizar nos centros urbanos e se dirigir
para a produção de mercadorias. A própria
organização capitalista do trabalho se modifica,
desde

a

indústria

doméstica,

passando

pela

manufatura até chegar à grande indústria moderna,
na qual o instrumento de trabalho do homem é a
máquina. Se tomarmos como referência a ideia de
Marshall (1967, p.76), segundo a qual o capitalismo:
“[...] é o sistema não de igualdade, mas de desigualdade”,
poderemos afirmar, ainda com base na reflexão do referido
autor, que “[...] a cidadania e o sistema de classe capitalista
estão em guerra” no contexto atual, ou mesmo que a cidadania
é “[...] um calcanhar de Aquiles para o capitalismo”, conforme
apropriadamente observa (FERREIRA 1993, p.155).

Fazemos tal consideração por entendermos que o
sistema capitalista reforça princípios tais como os da
competição e da individualidade os quais têm como
objetivo promover a concentração de rendas, bem
como manter a organização de uma sociedade
dividida em classes antagônicas.
Nessa perspectiva, é mantido um contingente de pessoas
excluídas do mercado de trabalho que, por não serem
incorporadas novamente no setor produtivo, são considerados
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os não cidadãos e passam a criar “[...] formas próprias de
sobrevivência fora do sistema, seja no mercado informal de
trabalho, seja junto ao crime organizado”. (FERREIRA, 1993,
p. 166).

Desse modo, na sociedade capitalista, não só a
“cidadania”, mas também a marginalização social,
aspecto este que revela a face perversa desse modo
de produção ao impossibilitar à grande parte da
população o acesso a condições mínimas e dignas
de sobrevivência. Frente ao contingente significativo
de pessoas que não têm acesso às condições
dignas de sobrevivência, o Estado se vê pressionado
a desenvolver políticas públicas que reduzam as
tensões sociais, as quais podem representar um
risco para a estabilidade do sistema capitalista.
Portanto, a forma de organização social e econômica
do sistema capitalista apresenta uma contradição
entre acumulação e distribuição, o que acaba por
contrariar e inviabilizar o ideal de igualdade e
universalização de direitos, presente na noção de
cidadania, porque se, de um lado, a sociedade
capitalista:
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“[...] procura manter a propriedade privada dos meios de
produção, a competição do mercado, a acumulação do capital
[...]”, de outro, ela necessita “[...] que o capital circule e que um
maior número de pessoas se integre nos benefícios que essa
acumulação deve produzir”. (FERREIRA, 1993, p. 159).

A palavra “equidade”, por sua vez, [...] articula-se
com um conceito de justiça que reconhece a
necessidade de respeitar, e inclusive promover, as
diferenças naturais existentes entre as pessoas.
Justo é o sistema social onde tais diferenças são
respeitadas contra toda pretensão arbitrária [política]
por garantir uma suposta igualdade.
Equidade e igualdade contrapõem-se, sendo a primeira uma
noção que promove as diferenças produtivas entre os
indivíduos, enquanto que a segunda tende a reproduzir um
critério homogeneizado de caráter artificial, a serviço de
aparentes interesses coletivos que negam as diferenças
mencionadas e, consequentemente, a própria individualidade
das pessoas. (GENTILI, 1996, p.43, apud SANTOS, 2004,
p.17).

A participação/intervenção da população, por meio
dos movimentos sociais, nas decisões que o Estado
vem tomando, na atualidade, no âmbito das políticas
sociais, contribui para o fortalecimento da sociedade
civil, pois favorece formas de organização popular,
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que, em nosso entendimento expressam a face
positiva da relação entre cidadania e igualdade.
Portanto, tais políticas acabam não atendendo à
ideia de universalização implícita na noção de
cidadania, o que para nós expressa a face negativa
da relação entre cidadania e igualdade, e que nos
leva a concordar com Pierucci (1990, p.04), quando
este ressalta que o:
[...] efeito perverso por excelência do enfoque na diferença de
gênero, de cultura, de raízes, de modos de vida etc. Como
bandeira de luta dos movimentos de esquerda é [...] o
embaçamento do foco ou um obscurecimento ainda maior das
diferenças definidoras dos campos adversários na guerra
ideológica. [...] Isto é o que todo mundo já sabe desde sempre,
não choca ouvida algum, apenas confirma o já sabido e, pior
ainda, legitima que a diferença seja enfocada e as distâncias,
alargadas.

Daí que essa atmosfera pós-moderna que hoje
muitos de nós respiramos nos ambientes de
esquerda, essa onda de celebração neobarroca das
diferenças, de apego às singularidades culturais, de
apologia da irredutibilidade das particularidades
especificidades culturais, sociais e ambientais, tudo
isso assusta muito pouco as cabeças de direita, mais
ou menos elaboradas ou espontâneas. Para um
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indivíduo dessa direita, o discurso não palatável,
aquele que mais do que qualquer outro desencadeia
sua violência verbal, lhe arranca imprecações,
injurias e acusações não raro ferozes, aquele que
provoca sua ojeriza e lhe causa urticária é, ainda
hoje, duzentos anos depois, o discurso dos Direitos
Humanos:
[...], o discurso revolucionário da igualdade, seja a igualdade
diante da lei, seja a igualdade de condições econômicas [a
conquistar como direito], seja a igualdade primeira de
pertencermos todos à mesma condição, a igualdade ao nascer.
Vale dizer que em nosso país o discurso não palatável e
imediatamente odioso ainda é cento e poucos anos depois da
abolição da escravatura, o discurso abolicionista das
desigualdades
e
subordinações,
discriminações
e
humilhações, segregações e exclusões.

O compromisso primeiro da Constituição com a
cidadania: a garantia do direito a ter opção ética
Quando se está a falar em ética, necessariamente
se pensa na relação entre comportamento e
intenção do indivíduo, já que etos é a revelação de
seu hábito de ação. Também o direito a ter liberdade
de decidir eticamente passa por esta questão do
equilíbrio entre propensões internas do indivíduo e
assédios advindos dos estímulos externos.
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CONCLUSÃO

Verificamos, assim, que as constituições brasileiras
são marcadas por avanços e recuos ao longo da
história. Observamos que a Constituição Federal de
1988 é marcada por muitos avanços, se comparada
às Cartas que a antecedem. Podemos aduzir que a
garantia do direito à educação, enquanto direito
humano

fundamental,

percorre

um

caminho

marcado por inúmeros sujeitos sociais: pelas lutas
que afirmam esse direito, pela responsabilidade do
Estado em prover os meios necessários à sua
concretização e pela adoção de concepção de uma
educação cujo princípio de igualdade contemple o
necessário respeito e tolerância à diversidade.
Educar para os direitos humanos é, antes de tudo,
assumir a postura de dialogia que mobiliza uma teia
de relações intersubjetivamente formadas a partir da
qual educadores e educando negociam a definição
das situações sociais, tendo como elemento
mediador seus próprios saberes. Mais do que formar
o cidadão, Paulo Freire convida a pensar no caráter
coletivo da cidadania, ou seja, na formação de
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cidadãos pela educação crítica, os quais sejam
iguais e participantes ativos da construção possível
da vida em sociedade. Nessa perspectiva, é possível
dizer que o termo “cidadania” tem diferentes
significados, os quais se expressam e estão
presentes em diferentes projetos de sociedade, de
sorte que não há uma essência única imanente ao
conceito de cidadania, que o seu conteúdo e seu
significado não são universais, não estão definidos e
delimitados

previamente,

mas

respondem

à

dinâmica dos conflitos reais, tais como vividos pela
sociedade num determinado momento histórico.
Apesar de o capitalismo ter conseguido gerar
grandes conquistas, no campo da ciência, da técnica
e da política, o que contribuiu para a produção de
grandes avanços em todos os âmbitos da vida do ser
humano [habitação, saúde, alimentação, lazer,
emprego, transporte etc.], ele ainda não conseguiu
proporcionar a todas as pessoas o acesso aos
fundamentos de uma vida digna e, portanto, o direito
a uma cidadania igualitária para todos ainda não foi
alcançada.
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O JOGO COMO UMA MINISSOCIEDADE
Renan de Syllos Lima

O precursor sobre a ética e a moral na escola foi Jean
Piaget, que propalou o livro “O julgamento moral na
criança” no ano de 1932 (BIAGGIO, 1997).
Outrossim, a pesquisa do desenvolvimento moral da
criança é um fragmento da obra de Jean William Fritz
Piaget, pois o pesquisador não investigou minuciosamente
sobre a moral na infância. São inúmeros os motivos de ter
preterido o estudo sobre a moralidade: tempo e objetivo
para a pesquisa em relação ao problema epistêmico,
predileção pessoal de Piaget ou argumentos políticos,
relacionada à frágil posição que exercia no instituto Jean
Jaques Rousseau (LIMA, 2004).
Apesar de Piaget ter fomentado um número pequeno de
pesquisas sobre a moralidade, ele buscou realizar o mesmo
nesta alçada: esclarecer como que partindo do universo
amoral da criança recém-nascida é factível ao ser humano
estabelecer uma consciência moral livre (FREITAS, 1999
apud FREITAS, 2002a). Piaget tinha como legado de
Bovet (1912, apud FREITAS, 2002a) a concepção de que
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o estabelecimento de trocas entre os seres humanos é
circunstância imprescindível para a realização do
desenvolvimento moral da criança. Reiteradamente, as
trocas com as demais crianças são, para Piaget (1988, apud
FREITAS, 2002a), formadoras e não se restringem a
desempenhar influxos mais ou menos intrínsecos.
Em suas pesquisas sobre a formação da consciência moral,
Piaget (1992, apud FREITAS, 2002a) alumina-se nas
investigações de Bovet (1912, apud FREITAS, 2002a)
sobre as circunstâncias da consciência da obrigação, ou
seja, as características necessárias para que o indivíduo
acredite que deve ou não deve atuar de certa forma,
conjuntura sine qua non de uma existência moral. De
acordo com Bovet (1912, apud FREITAS, 2002a), são
imprescindíveis duas características coadunadas para que
desponte a consciência da obrigação no indivíduo:

1) Que uma consigne seja dada; 2) que esta consigne seja aceita por
aquele que a recebe. Ele definiu uma consigne como uma ordem ou
uma proibição: 1) dada sem indicação precisa nem de motivos nem de
sanções; 2) válida até novo aviso; 3) que diz respeito a um ato
subordinado a circunstâncias exteriores que devem ser reconhecidas
pelo sujeito (BOVET, 1912 apud FREITAS, 2002a p.16).

Portanto, Piaget (1992, apud FREITAS, 2002a) corrobora
que, para uma ordem seja consentida, o responsável pela
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ordem deve ter respeito ou autoridade junto da criança que
a admite, isto é, deve ocorrer uma relação de respeito.
Piaget constata, entretanto, uma imperfeição na teoria de
Bovet: se toda obrigação provém de personalidades
egrégias a criança, a mesma assumirá uma consciência
emancipada?
Para Fini (1991) Piaget afligiu-se com a perspectiva
particular do julgamento moral e com os processos
intelectuais tácitos ao desenvolvimento moral. Piaget
pesquisou o desenvolvimento moral da criança e
estabeleceu estágios de desenvolvimento por meio de
entrevistas e análise de crianças que participavam de jogos
com regras.
Lima (2004) menciona que no livro “O julgamento moral
da criança”, Piaget estabeleceu estratégias para analisar o
jogo de bolinhas de gude, que comumente os meninos
praticavam no local pesquisado, e os jogos de pique e
amarelinha,

praticados

pelas

meninas,

buscando

corroborar a relação entre o respeito e a moralidade.
Assim, Piaget redigiu questionamentos para crianças de
seis a doze anos de idade em forma de problemas ou
questionando-as espontaneamente sobre o assunto. Torna-
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se importante elucidar que Piaget acreditava ser
fundamental a inquirição que acontecia após o teste.
Para a elaboração de sua pesquisa, ele realizou com
os meninos o jogo das bolinhas de gude, desenhando no
solo um quadrado e colocando certo número de bolinhas
de gude dentro deste quadrado (PIAGET, 1932; 1994 apud
LIMA, 2004).

Piaget (1994) afirma que o jogo do

quadrado no qual sua pesquisa se sustenta apresenta
diversas formas para se jogar, entretanto, podem-se
caracterizar as regras estabelecidas por Piaget no jogo de
bolinhas de gude como:

[...] traça-se no chão um quadrado, dentro do qual se colocam algumas
bolinhas; o “jogo” consiste em atingi-las de longe e faze-las sair desse
quadrado. Há a “corrida”: dois jogadores visam cada um a bola do
outro numa perseguição interminável. Há o “buraco” ou “cova”:
colocam-se as bolas numa cavidade e procura-se desaloja-las por meio
de uma bola maior e mais pesada etc. Cada criança conhece, assim,
diversos jogos, e essa circunstância pode contribuir, segundo as
idades, para reforçar ou enfraquecer a crença no caráter sagrado das
regras (PIAGET, 1994 p. 25).

Uma destas bolinhas de gude é afamada em Neuchâtel
como “marbe”, ou mármore em português, em Genebra é
conhecida como “coeillu” ou “mapis”. Existem bolas de
diversos valores. A bolinha de gude de cimento tem
grande valor. O “carron”, uma bolinha pequena e de terra
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mais quebradiça, tem valor menor porque é de custo baixo.
As bolas que são lançadas fora do quadrado e não podem
ser colocadas dentro do quadrado do jogo são conhecidas
como “corna”, bola de cornalina, “ago”, “agathe” e
“cassine”, por ser uma bola de vidro com sulcos coloridos.
A bolinha de gude conhecida como “plomb” é assim
chamada por ter maior peso e conter chumbo. Certas
bolinhas de maior valor valem certo número de “carrons”,
por conta de esta ser uma bolinha de gude mais barata
(PIAGET, 1994).
Posteriormente, prossegue um conjunto de regras
sacramentadas, ou seja, sentenças que a criança que joga
adota para predizer que vai fazer certo movimento e que,
desta forma, consagram de acordo com um rito a ação
realizada: consequentemente, o seu oponente não pode
agir contra a determinação da criança, certa vez ditas as
palavras que atuam como códigos do jogo, porém, se esta
criança que nada pode fazer contra o seu adversário usar
termos de proibição, este adversário inviabiliza as ações
que ele receava (PIAGET, 1994).
Dentre estes códigos criados para o jogo pode-se definir
que:

734

Renan de Syllos Lima

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

[...] para jogar em primeiro lugar, numa ocasião em que isso seja
possível a criança diz (em Neuchâtel) “prems” (evidentemente uma
corruptela da palavra “premier”). Se deseja voltar ao ponto de partida,
de onde saem todos os jogadores na primeira vez, conhecido como “la
coche”, dirá simplesmente “coche”. Se quiser se adiantar ou se afastar
a uma distância duas vezes maior, diz “deux coche”, ou a uma
distância de uma, duas ou três mãos espalmadas, diz um, dois ou três
“empans”. Se deseja colocar-se, em relação ao quadrado, a uma
distância igual aquela em que se encontrava num dado momento, mas
em outra direção (para evitar os prováveis golpes do adversário), diz
“du mien”, e se quiser impedir o adversário de fazer o mesmo diz-lhe
“du tien” (em Neuchatel) [...] (PIAGET, 1994 p. 26).

Piaget (1994) corrobora que no momento que estas
expressões são impostas em condições que são
regimentadas com detalhes, através de códigos, o
oponente será obrigado a aceitar as regras impostas.
Porém, se desejar coibir esta ação ofensiva no jogo, é
suficiente que diga as palavras de proibição, que na cidade
da pesquisa de Piaget eram as mesmas, porém antecedidos
do prefixo “fan” (= proibido), de acordo com o conjunto
de dialetos franceses patoá.
Entretanto, quando uma criança coloca no quadrado de
jogo uma bolinha de valor maior, acreditando ser uma
bolinha comum, tem autorização se a criança observa seu
erro de colocar a bolinha de gude correta dentro do
quadrado. Antiético seria o oponente que coloca em seu
bolso uma bolinha de gude de valor maior após ter tocado
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na bolinha do adversário que estava dentro do quadrado,
tirando vantagem da desatenção do oponente. As crianças
questionadas na pesquisa de Piaget sobre este ato entre os
jogadores foram categóricas em mencionar que tal conduta
seria semelhante a um furto (PIAGET, 1994). Igualmente,
a palavra “glaine” ou assalto, na língua portuguesa,
legitima o roubo em condições bem claras. Quando uma
criança, por ventura ou capacidade, consegue obter todas
as bolinhas de gude de seus oponentes, é imposta a ela
certo código de integridade moral, semelhante ao que os
sociólogos descrevem pelo nome de “potlatch”, cedendo
um novo jogo, dispondo o próprio vencedor, no quadrado,
as bolinhas de gude essenciais para que os oponentes
azarados tenham a possibilidade de recuperar parte de suas
bolinhas de gude perdidas. Porém, se o vencedor repudiar
esta possibilidade, nenhuma ordem pode obrigá-lo a
aceitar este código de ética: venceu e fim. Mas, se algum
dos oponentes diz a palavra “glaine”, então todos seus
adversários se dirigem sobre a criança mesquinha, colocao no chão, e tira-lhe todas as suas bolinhas, dividindo-as
entre si. Esta ação de criminalidade, avessa à ética e à
moral, torna-se uma ação legítima numa ação de justiça
semelhante a roubar dos ricos para dar aos pobres,
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legitimada pela consciência comum, quando a palavra
“glaine” fora proferida (PIAGET, 1994).
Quando Piaget pesquisou o jogo do pique com as meninas,
analisou o mesmo processo de organização das regras,
progredindo de um estágio egocêntrico por apegarem-se
às regras como sagradas, até o instante que o pesquisador
decide controverter as regras com as meninas e determinar
as condutas da situação em questão. As meninas, segundo
Piaget, apresentam um “espírito jurídico” menos
desenvolvido que as crianças do gênero masculino, que
não apresentam segregação ou prejulgamentos, em que os
brinquedos das crianças do gênero feminino eram mais
singelos e não permitiam os códigos da legislação (LIMA,
2011).
Assim Piaget descreve o jogo de pique como:

[...] uma das formas mais primitivas do esconde-esconde. A menina
que “pega” fica num lugar chamado “pique” (= o lugar em que se
“bate”) e as outras vão se esconder. Uma vez dado o sinal, a menina
que “pega” se põe à procura das outras, enquanto estas se esforçam
para bater no “pique”, antes de se deixarem pegar. Aquela que for
alcançada ficará no pique na partida seguinte (PIAGET, 1994 p. 70).

Neste jogo Piaget consegue discernir dois estágios
distintos entre as meninas: o estágio que antecede aos sete
anos de idade e o estágio dos seis a sete anos de idade até
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cerca de doze anos para as meninas. No primeiro estágio,
que se pode caracterizar como estágio egocêntrico, a
criança

ensaia

grande

regozijo

em

imitar

os

comportamentos das meninas mais velhas, porém, na
prática, não entende as regras e joga por si mesma, ou seja,
corre ou se esconde, reproduzindo como as meninas mais
velhas praticam o jogo. Após os sete anos, a menina
transforma seus comportamentos e começa a analisar as
regras do jogo. O que interessa às meninas não é imitar as
mais velhas, mas triunfar perante as suas amigas, agindo
semelhantemente a elas: surge neste instante a fiscalização
entre as meninas das regras do jogo e o respeito verdadeiro
pelas normas (não trampolinar quando se permanece no
“pique”). É o que denominamos como o estágio de
cooperação. Posteriormente aos oito anos de idade, as
meninas aceitam modificar as regras estabelecidas quando
estas alterações das normas são reconhecidas pelo desejo
do grupo (PIAGET, 1994).
Assim, Jean Piaget orienta sua pesquisa com o objetivo de
compreender de qual maneira as crianças se adaptam às
regras, qual é a sua compreensão sobre a regra em relação
à sua faixa etária e a seu desenvolvimento cognitivo e
como estas crianças manifestam consciência e domínio
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sobre a regra (PIAGET, 1932;1994 apud QUEIROZ et al,
2009).
Piaget realizou sua pesquisa com cerca de vinte crianças
entre quatro a treze anos de idade e classificou através do
jogo de regras quatro estágios de desenvolvimento moral:

(a) no primeiro estágio (0-2 anos), assinalado como estágio motor, as
crianças não fazem uso de regras, há simplesmente uma manipulação
motora e individual das bolinhas, não há atividade social, as bolinhas
exploradas parecem servir mais a um conhecimento físico do objeto;
(b) no segundo estágio (2-5 anos) chamado por Piaget de egocêntrico,
as crianças recebem do exterior regras codificadas e jogam imitando
o exemplo, mas não há um interesse em encontrar parceiros para jogar
ou ganhar o jogo, pois as regras são utilizadas individualmente, cada
criança joga para si, mesmo quando em grupo;
(c) no terceiro estágio (7-8 anos) caracterizado por Piaget como o
estágio da cooperação surge a importância de se ganhar o jogo; logo,
há necessidade da sistematização das regras, ainda que em uma mesma
partida observe-se variações referentes as regras gerais do jogo;
(d) no quarto estágio (11-12 anos) as regras do jogo são definidas e
entendidas minuciosamente por todos os jogadores. Piaget caracteriza
esse estágio como da codificação das regras, pois agora as regras
fazem parte da sociedade (PIAGET, 1932; 1994; WADSWORTH,
1997 apud QUEIROZ et al, 2009 p.70).

No que diz respeito à compreensão das regras, Piaget
separou em três fases distintas: o primeiro estágio
depreende o estágio motor e parte do segundo estágio
exposto anteriormente, uma vez que a regra não é coagida
por adultos. O segundo estágio começa entre a metade do
segundo estágio egocêntrico e finda na metade do estágio
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de cooperação no qual a regra é considerada como
obrigatória, imutável, essencialmente adulta e perene.
Toda alteração à regra pela criança é estimada como uma
violação à regra original. O terceiro estágio começa na
segunda metade do

terceiro

estágio

(estágio

da

sistematização das regras) em que a regra é concebida
como uma regra estabelecida pela anuência de todos os
participantes, no qual a obediência é substancial, se os
participantes anseiam ser justos, consentindo, porém,
alterar as regras do jogo, desde que exista anuência entre
os partícipes (PIAGET, 1932; 1994 apud QUEIROZ et al,
2009).
Desta forma, Piaget, atestou em sua pesquisa a existência
de um percurso epistemológico do desenvolvimento da
criança que o autor relaciona ao desenvolvimento do juízo
moral. Este percurso da criança para a aprendizagem das
regras desponta com o estágio da anomia, caminhando
para a heteronomia e culminando na autonomia. O sufixo
anomia tem origem no vocábulo grego nomos e significa
regras. Quando se escreve anomia, a existência do prefixo
“a” reporta a carência de regras, como aspecto dos bebês
que

não

compreendem

as

regras

socialmente

estabelecidas. O prefixo “hetero” significa várias,
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compreendendo a noção de heteronomia como uma
condição em que a criança entende a existência de regras,
entretanto a sua origem é diversa. A criança compreende
que existem situações em que se pode ou não agir e quem
as define são os seus responsáveis. Por fim, alcança-se a
autonomia, em que o jovem compreende que existem
regras estabelecidas para o convívio em sociedade,
entretanto a origem destas regras está em si mesmo como
insufla o prefixo “auto” (AQUINO, 1996).
É conhecido que Piaget incorporou, no conceito do
desenvolvimento cognitivo, o método estruturalista, posto
que toda a base teórica que sustenta seu pensamento
depende do conceito a priori, que foi concedido por
Immanuel Kant (PALANGANA, 2015). No livro “A
fundamentação da metafísica dos costumes”, Kant
organizou sua doutrina ética, instaurando uma teoria moral
que tinha a razão como a origem dos atos legitimamente
morais. Kant assevera que o ser humano tem a necessidade
de se comportar de acordo com determinadas regras, que
são os ditames que podem ser de duas formas: categórico
e hipotético (AQUINO, 1996).
Para Aquino (1996) o ditame categórico provém da razão
verdadeira, sendo esta a única que possui valor moral.
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Desta forma, a moral para Kant, que surge do imperativo
categórico, deve ter consentimento geral e não pode
acontecer empiricamente. Para compreender se uma ação
é moralmente aceita, ela precisa se tornar um axioma
universal, sendo legitimada por toda a sociedade. O outro
ditame, o hipotético, reflete a necessidade empírica de
uma ação como possibilidade para se alcançar outra
finalidade. Para Kant, esta ação não possui legitimidade
moral, porque constrói regras para lidar com a satisfação
própria. Suas normas despontam empiricamente e são
ligadas a circunstâncias específicas, como as regras
sociais.
Portanto, Piaget assegura que as regras do jogo de bolinhas
de gude são semelhantes às regras que pertencem à
coletividade, evidenciando que as regras que o autor se
reporta são instituídas independentemente do indivíduo,
que transferem seus códigos e significados para os seus
descendentes e que, para ocorrer alterações nas regras,
estas alterações devem ser reconhecidas pela sociedade.
Faz-se importante abalizar que ainda no estágio motor,
apesar de não ser testemunhada a presença de regras,
observa-se uma regularidade na conduta das crianças, de
forma que as bolinhas de gude adquirem um aspecto
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simbólico conforme as suas brincadeiras (PIAGET, 1932;
1994 apud QUEIROZ et al, 2009).
As pesquisas de Lawrence Kohlberg inserem-se nas
teorias da epistemologia genética, semelhantes a Piaget,
tendo como princípio que o desenvolvimento conjectura
mudanças nas estruturas de inteligência que acarretam as
formas sublimes de equilíbrio, dimanantes de processos de
interação do ser humano com o ambiente. Kohlberg (1992,
apud BATAGLIA et al, 2010) afirma que a teoria dos
estágios é um dos tópicos principais da teoria da
epistemologia genética, do mesmo modo que a
inteligência, o desenvolvimento moral, acontece através
de estágios de desenvolvimento. Os estágios de
desenvolvimento moral, propostos por Kohlberg, são o
raciocínio de justiça e não a partir de sentimentos ou atos.
Sua definição de moralidade tem origem nas pesquisas de
Hare (1982, apud BATAGLIA et al, 2010), em que o
núcleo da moralidade é a justiça ou os fundamentos de
justiça.
Kohlberg apresentou a existência de seis estágios do
desenvolvimento moral, que podem ser reunidos em três
planos: “o pré-convencional, o convencional e o pósconvencional” (BATAGLIA et al, 2010 p. 26). O plano
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pré-convencional guarda os estágios um e dois. Neste
plano, o ser humano avalia o comportamento correto e o
errado, sustentado somente em seu proveito pessoal, no
que se insere o receio do castigo. A questão moral é posta
considerando-se apenas o proveito dos indivíduos
envolvidos. No plano convencional, que abrange os
estágios três e quatro, a conduta moral correta é
fundamentada nas regras sociais estabelecidas por
indivíduos que se identifiquem como autoridades ou
instituições agraciadas socialmente. O ser humano
constrói seus juízos morais tendo como alusão as normas
sociais e as expectativas que o grupo tem sobre o
indivíduo. Por fim, o plano pós-convencional, que abrange
os estágios cinco e seis. Neste plano, o comportamento
esperado como correto é atuar orientado por valores
morais universais, pautados pela solidariedade e pela
equidade. O raciocínio é dirigido por fundamentos morais
e éticos e não por normas construídas socialmente que
somente serão admitidas se estiverem baseadas em
princípios e valores gerais (BATAGLIA et al, 2010).
Koller et al (1994, apud SHIMIZU, 2005) afirmam existir
três instrumentos de definição de desenvolvimento do
juízo moral, utilizados no Brasil, com base na teoria de
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Lawrence Kohlberg. Estas ferramentas apresentam um
procedimento metodológico fundamental, requerendo aos
entrevistados que respondam aos problemas morais
fictícios, orientando-os a realizar um juízo em relação às
atitudes a serem tomadas na situação hipotética
apresentada, dando razão às suas respostas.
Sampaio (2007) discorre que as crianças com cerca de
cinco anos de idade não tem a habilidade de pensar de
maneira emancipada, em relação a litígios morais,
problematizando as convenções instauradas socialmente e
de erigir uma moralidade autônoma daqueles que lhe são
mais velhos e, portanto, que estabelecem determinada
autoridade sobre a criança até que fatores de natureza
cognitiva, emocional e social despontem e interatuem no
indivíduo. Dentre estes fatores estão: “[...] a diminuição
do egocentrismo infantil, a descentração cognitiva e o
estabelecimento
predominam

de

relações

sociais,

nas

a cooperação e o respeito

quais
mútuo”

(SAMPAIO, 2007 p. 586).
Piaget inspira-se na concepção de Bovet que define o
respeito como “[...] uma relação sui generis de natureza
afetiva, na qual o amor e o medo são, em doses diversas,
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os constituintes característicos” (BOVET, 1912 apud
FREITAS, 2002b p. 304).
Desta forma, se o respeito pode ser considerado um
sentimento que se avulta na criança na correspondência
que ela institui como o ambiente social, atraía-se Piaget
(1932;1992, apud FREITAS, 2002b) pela qualidade de
relação social instituída. Piaget, portanto, caracteriza duas
formas de relação social: a coação social e a cooperação.
Piaget

define

a

coação

social

e

cooperação

respectivamente como:

[...] toda relação entre dois ou n indivíduos na qual intervém um
elemento de autoridade ou de prestígio e cooperação como ... toda
relação entre dois ou n indivíduos iguais ou que acreditam ser iguais,
ou seja, toda relação social na qual não intervém nenhum elemento de
autoridade ou de prestígio (Piaget, 1928;1977 apud FREITAS, 2002b
p. 305).

Piaget caracteriza o egocentrismo como a confusão entre
o eu com o meio, e o egocentrismo logo sendo a ausência
de cooperação, formando uma só manifestação. À medida
que a criança não desvincula seu eu dos lampejos do meio
e das relações sociais, não pode cooperar, porque, para que
a cooperação se realize se faz necessário estar cônscio do
seu eu e situá-lo em relação ao pensamento comum.
Assim, para tornar-se cônscio de seu eu, se faz necessário
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abjugar do pensamento e do desejo do outro. A repressão
praticada pelo adulto ou pelo seu superior e o
egocentrismo inconsciente da criança são, deste modo,
indissociáveis (PIAGET, 1994).
Portanto, contrariando o conceito de Bovet, Piaget
determina que o respeito é:

[...] a expressão do valor atribuído aos indivíduos, por oposição às
coisas ou aos serviços (p. 127) e ele define o valor como uma troca
afetiva com o exterior, objeto ou pessoa (PIAGET, 1954, apud
FREITAS, 2002b p. 305).

Jean Piaget esclarece que o respeito unilateral é a primeira
configuração de respeito que surge no desenvolvimento da
criança. Este sentimento constitui-se nas relações de
coação social, da qual o modelo é a convivência instaurada
entre a criança e seus progenitores ou com outros adultos
importantes para essa criança. A criança confere uma
importância completa às regras, pontos de vista e
princípios destes adultos. A criança reproduz a referência
que os adultos a oferecem e assume a sua dimensão de
valores (FREITAS, 2002b). Contudo, Piaget (1932; 1992
apud FREITAS, 2002b) atesta que a obediência leva a um
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comportamento contrário: a criança concebe a regra como
incorruptível, porém, na prática, não a respeita.
Aquino (1999) afirma que uma parcela dos problemas
disciplinares que as instituições de ensino estão encarando
na atualidade dimana do fato de que as relações
instauradas entre professor e aluno, discordando da
perspectiva da maior parte dos docentes, não é de respeito,
mas, sim, de obediência. Ao ponto que a sociedade se
democratiza, as ferramentas autoritárias existentes em prol
da instituição de ensino vão sendo mitigadas, a relação de
obediência se manifesta, porque as relações entre
professor e aluno não são baseadas no respeito e as
crianças não se sentem no dever de cumprir as regras.
Os trabalhos científicos de Piaget (1932; 1992 apud
FREITAS, 2002b) corroboram em relação aos resultados
da cooperação sobre a consciência moral da criança e
evidenciaram que, através da cooperação, outra forma de
respeito pode se estabelecer: o respeito mútuo. Somente há
ocorrência de respeito mútuo quando as pessoas se
infligem valores iguais entre si. No primeiro instante, esta
forma de relação é factível entre pessoas que aquinhoam
um mesmo nível de valores (FREITAS, 2002b).
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Freitas (2002b) afirma, entretanto, que pesquisadores da
teoria de Piaget sobre o respeito na perspectiva do
desenvolvimento moral acreditam que o respeito unilateral
se faz fundamental, enquanto demais críticos não
conseguiram compreender a diferença entre o respeito
unilateral e a ausência de respeito. A razão de o respeito
unilateral ser essencial para o desenvolvimento moral do
indivíduo é que por meio do “panorama pronto” do
respeito unilateral que formas transcendentes de respeito
se fazem possíveis, trocando em miúdos, o respeito
unilateral é uma exigência necessária (mas não
satisfatória) para se erigir outras formas de respeito. Além
disso, se seus superiores mais velhos obrigam a criança a
cumprir determinados valores e regras, a criança pode
aquinhoar seus valores culturais e, ao porvir, estruturar as
suas próprias regras de valores.
Com o objetivo de analisar o desenvolvimento moral da
criança, nas questões de cooperação, respeito mútuo,
respeito unilateral e a coação, Piaget (1977, apud
MARTINS, 1997) desenvolveu uma série de entrevistas
narrando situações de roubos e mentiras (MARTINS,
1988 apud MARTINS, 1997). Nesses trabalhos, o autor
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narra dois pares de situações hipotéticas e coloca dois
problemas para as crianças refletirem:

1ª) As crianças são igualmente culpadas (ou, como dizem os pequenos
genebreses, ‘são todas vilãs’), ou então uma é mais culpada que a
outra? 2ª) Qual das duas é mais vilã e por quê?” (PIAGET, 1977 apud
MARTINS, 1997 p. 353)”.

Desta forma, Piaget concluiu suas análises sobre o furto
que as crianças menores formam seu juízo em razão das
consequências das ações e as crianças mais velhas em
razão do intento da ação (MARTINS, 1997). Piaget (1977,
apud MARTINS,1997) afirma que as crianças com menor
idade julgam de acordo com a educação que tiveram na
família, analisando que os adultos são os primeiros a
protestar em razão das consequências das ações das
crianças, estrebuchando-se ao verem objetos danificados
ao invés de buscarem encontrar as razões de cada ação.
Estas respostas das situações hipotéticas, descritas por
Piaget, nos deparam com dois comportamentos morais:
julgar as ações em razão de suas consequências materiais
ou por meio das intenções da criança.

Estes dois

comportamentos podem coexistir nas respectivas faixas
etárias e inclusive na mesma criança, entretanto, em geral,
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não podem acontecer simultaneamente. Enquanto a
responsabilidade

objetiva

é

mitigada

com

o

desenvolvimento da maturidade moral, a responsabilidade
subjetiva se avulta. Assim, trata-se, em síntese de dois
processos que se relacionam, porém a responsabilidade
subjetiva quando chega, paulatinamente, prepondera sobre
a responsabilidade objetiva (PIAGET, 1994).
A partir disto, na década de 1930, Piaget pesquisou sobre
o problema da mentira examinando a essência dos
julgamentos e das análises em situações de transgressão:

pelas consequências (responsabilidade objectiva) e pelas intenções
(responsabilidade subjectiva). Para tal, utilizava o método do diálogo
clínico, começando por pedir uma definição de mentira (“o que é uma
mentira?”) (MARTINS, 2007 p. 44).

De acordo com Piaget (1932, apud MARTINS, 2007), as
crianças, até os seis anos de idade determinam que a
mentira seja uma palavra feia, enquanto que as crianças
entre os seis e os dez anos de idade determinam que a
mentira seja qualquer coisa que não representa a verdade,
sendo que a mentira é considerada como uma asserção que
não é consoante com a realidade. Concordando com
Piaget, a acepção de mentira somente é possível porque
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nesta etapa a criança já tem a possibilidade de discernir um
erro irrefletido de um erro proposital.
Piaget (1994) afirma que as pesquisas de Stern revelam
que a criança até cerca dos sete ou oito anos de idade
apresenta uma dificuldade em dizer a verdade. Não
mentindo somente por mentir, ou seja, não buscando a
traição nem estando cônscia desta mentira, a criança
transforma a realidade de acordo com seus ensejos e de sua
imaginação. Assim, as narrativas da criança e suas
justificativas devem ser estimadas como a expressão de
suas emoções mais do que crenças sujeitas à compreensão
de veracidade ou de mentira, concluindo Stern em dizer
existir a pseudomentira ou mentira aparente (Pseudo-oderScheinluge).

Desta

maneira,

Piaget

corrobora

a

aquiescência da pseudomentira anteriormente dos seis a
sete anos de idade na criança.
Portanto, pesquisas ratificaram que o desenvolvimento
moral tem relações diretas à qualidade de relações sociais
que a criança estabelece e, naturalmente, estas relações
não ocorrem somente no agrupamento familiar. A
propósito, se faz necessário que a criança possa ter
convívio com diferentes grupos sociais para aprender a
viver em coletividade, e a instituição de ensino é um
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ambiente oportuno para favorecer estas experiências
(VINHA e TOGNETTA, 2009).
Desta forma, a educação física se cauciona como
componente

curricular

preponderante

para

o

estabelecimento das relações sociais na escola através do
esporte, do jogo, das lutas, da ginástica, da dança e das
práticas corporais alternativas. A educação física atinge
sua legitimidade como a principal área da formação dos
valores humanos em que o esporte educacional é uma
possiblidade para a construção de valores morais e éticos
através dos fatores necessários para erigir uma moralidade
autônoma, descritas por Piaget como cooperação, respeito
mútuo, mitigando o egocentrismo, o individualismo e
robustecendo as relações sociais na criança.
Para Bracht (1986), Brotto (2000), Coletivo de Autores
(1992) e Rossetto Junior et al (2005, apud ROSSETTO
JUNIOR e CIRIACO, 2007), o esporte tem função
importante na formação educacional da criança ao permitir
sua relação interpessoal com normas de conduta social,
que faz com que esta criança aceite os limites e
possibilidades de si própria e do próximo, desenvolvendo
o respeito entre si e, como resultado, obtendo os objetivos
educacionais em valores morais e éticos citados por
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Mesquita (2003) apud Rossetto Junior e Ciriaco (2007):
ser cônscio do próximo, do nós (integração dos homens) e
de pertencer à unidade universal.
Galatti et al (2008) colocam que o referencial
socioeducativo do esporte educacional se institui como seu
sustentáculo. Este referencial será alvo de contemplação
no momento em que, além do prisma técnico-tático,
essencial no esporte educacional, far-se-á consideração
aos valores fundamentais do referencial socioeducativo
para o desenvolvimento da personalidade da criança e do
adolescente.
Tubino (1992, apud REIS et al, 2015) afirma que o
esporte educacional deve se orientar pela participação
irrestrita de todos os discentes, se comprometendo com
comportamentos salutares para a qualidade de vida.
Verbera e Romero (2003, apud REIS et al 2015) acreditam
que o comportamento egoísta e individualista, a ausência
de

cooperação

e

a

característica

intensa

da

competitividade afasta o esporte da sua dimensão
educativa. Em razão disso, advogam a necessidade de
práticas esportivas na escola que insuflem os alunos a
terem valores de cooperação, estimulem a participação de
todos, mitigando a competição e a discriminação sexista.
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Cagigal (1966, apud NEUENFELDT e CANFIELD,
2001) considera que o esporte como uma manifestação de
jogo, praticado através da ludicidade-competitiva e com a
prática de atividade física, se transforma em esporte
educacional que apresenta quatro pilares fundamentais
que devem ser fomentados nas aulas de educação física
escolar: “o princípio cinestésico, o princípio lúdico, o
princípio agonístico e o princípio ético” (CAGIGAL, 1996
apud NEUENFELDT e CANFIELD, 2001 p.30).
A partir do princípio que o homem é um ser social Cagigal
(1981),

Leontiev

(1969)

e

Laraia

(1992,

apud

NEUENFELDT e CANFIELD, 2001) apresentam uma
vida orientada por princípios e valores. Cagigal (1981,
apud NEUENFELDT E CANFIELD, 2001) acredita que
se deve ponderar que o discente ingressa na instituição de
ensino

sem

estar

acabado,

precisando

formar-se,

alicerçando nos valores, sendo que este aperfeiçoamento
deve ser realizado pelos docentes.
Portanto, Neuenfeldt e Canfield (2001) afirmam que o
esporte proposto no meio educacional possa desenvolver:

[...] uma educação que, a partir da reflexão ética, propicie a formação,
em nossos alunos, de uma consciência da necessidade da existência de
direitos, deveres e proibições para que a vida em sociedade
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desenvolva-se de forma harmônica (NEUENFELDT e CANFIELD,
2001 p. 33).

Logo, Balbino (2001) acredita que o esporte educacional
desenvolvido por meio dos jogos desportivos coletivos
favorece a formação social do indivíduo, tendo como
ponto de partida a interação do sujeito com o meio através
de inúmeras possibilidades, dilatando a sua visão de
mundo e de si mesmo, ao passo que percebe sua
capacidade de alterar o meio e ser modificado pelo meio
simultaneamente. Nesta correspondência de permanente
influência, nasce a função de cidadão que é consciencioso
pela sociedade em que vive.
Para tanto, Tubino (2006, apud TUBINO, 2010)
define que o esporte educacional, através do princípio de
corresponsabilidade, proporciona:

[...] aos jovens praticantes a corresponsabilidade não só nos processos
decisórios, como adaptação das regras, medidas organizativas etc.,
mas também na execução do projeto de escola que se estabelece no
dia-a-dia (TUBINO, 2010 p. 81).

Deste

modo,

o

esporte

educacional

como

uma

manifestação de jogo, por meio do princípio de
corresponsabilidade e da construção coletiva da prática,
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possibilita à criança se colocar mentalmente no lugar do
outro aluno, transformando sua relação com a regra como
sagrada e imutável para a construção coletiva da regra
como desejo da coletividade, compreendendo a alteração
da regra não como uma violação, sendo este o primeiro
passo para a conquista da autonomia moral do ser humano.
Nesta construção coletiva do jogo, a relação entre o
professor como condutor do processo educativo e o aluno
como conduzido é preterida por uma relação horizontal
entre docente, discente e interdiscente, tornando alunos e
professores cocriadores responsáveis pelo processo de
ensino e aprendizagem rumo ao desenvolvimento da
autonomia moral.
Rossetto Junior et al (2015) asseveram que o esporte
educacional através da prática do jogo é uma possibilidade
de aprendizagem prazerosa do esporte desvinculado da
rotina desestimuladora do esporte de rendimento, que
pretere o elemento que desperta mais interesse no esporte,
o jogo. Santos et al (2015) acreditam que brincando de
fazer esporte as crianças são atraídas a fomentar inúmeras
capacidades em que o jogo é o seu mais importante
conteúdo. Assim, o jogo se institui como o meio mais
apropriado para a aprendizagem do esporte para a criança.
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Para Vygotsky (1991), a brincadeira e o jogo são a
satisfação de prazeres que não podem ser realizados de
maneira imediata pela criança, sendo que os aspectos da
imaginação durante o jogo é uma parcela do ambiente
emocional inerente ao jogo e a brincadeira. O
desenvolvimento do jogar em atividades com normas e
regras se inicia no final do período da pré-escola e se
avulta no período que a criança adentra a escola.
Pesquisadores que se fundamentam no marxismo
seguiam linhas de pesquisa entre a anatomia do ser
humano e a anatomia dos primatas ancestrais do homem e
presumiram que o jogo que envolve a imaginação é de fato
um brinquedo que se fundamenta através de regras.
Vygotsky conclui que não existe jogo sem regras. A
condição imaginária de qualquer jogo já apresenta regras
de conduta, apesar de não ser considerado um jogo com
regras oficialmente instauradas. A criança que brinca de
papéis sociais deve respeitar as regras de conduta da mãe
durante a brincadeira. De início, parecia que o único
trabalho do pesquisador ao observar o jogo era evidenciar
as regras encobertas em todo jogo, entretanto, tem se
revelado

que

os

jogos

puros

com

regras

são,

fundamentalmente, jogos com situações imaginárias. Da
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mesma maneira que uma situação imaginária deve possuir
regras de conduta, todo o jogo puro com regras pode
conter conjunturas imaginárias (VYGOTSKY, 1991).
Entretanto,

Vygotsky

(1991)

sustenta

que

constantemente também a situação do jogo ordena que a
criança opere contrariamente a uma pulsão imediata.
Durante o jogo, a criança se comporta de forma oposta ao
que estimaria fazer:

Ela mostra o máximo de força de vontade quando renuncia a-má
atração imediata do jogo (como, por exemplo, uma bala que, pelas
regras, é proibido comer, uma vez que se trata de algo não comestível).
Comumente, uma criança. Experiência subordinação a regras ao
renunciar a algo que quer, mas, aqui, a subordinação a uma regra e a
renúncia de agir sob impulsos imediatos são os meios de atingir o
prazer máximo (VYGOTSKY, 1991 p.67).

São rigorosamente as regras do jogo que possibilitam que
a criança estabeleça um comportamento mais adiantado do
que o usual para sua faixa etária. Para jogar de acordo com
as regras, a criança precisa se envidar para exibir uma
conduta análoga à função que se estabeleceu a ela, o que
impele para um comportamento superior da sua faixa de
idade (OLIVEIRA, 2011).
Por conseguinte, Orlick (1978) assevera que os jogos são
possibilidades significativas para erigir comportamentos
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nas crianças. No momento em que praticamos o jogo,
somos inseridos em uma minissociedade, que pode-nos
engendrar por caminhos diversos. Uma vez constituídos
pelas regras, pelos comportamentos daqueles que
participam desta minissociedade pelas compensas ou
exprobrações, tornamo-nos parte do jogo e, desta forma,
podemos construir outros jogos. Assim, o jogo adquire
vida e poder com independência daqueles que o praticam.
Orlick (1978) questiona que ao invés de gerar
minissociedades ou jogos que espelham de forma plena a
competição, a imoralidade e a ambição da sociedade como
um todo, por que não criar jogos que criem uma sociedade
quimérica em escala menor que desejamos viver? Por que
não construir jogos ou minissociedades que nos tornem
éticos e solidários com o próximo? Por que não utilizar o
poder transformador do jogo para acolitar-nos a agirmos
como seres humanos que desejamos para nós mesmos e
para o próximo?
As brincadeiras, deste modo, são propedêuticas para a vida
em sociedade. Se as crianças aprendem que o poder é
correto, se vencer é somente o que interessa no jogo, que
elas devem obedecer às regras acima de tudo, então suas
condutas irão surgir da trampolinice, do embuste e da
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agressividade no jogo da vida. Desta forma, é possível
afirmar que os arquétipos das brincadeiras preparam as
crianças para a vida em sociedade, então devemos nos
assegurar se estes jogos estão formando as crianças que
aspiramos na sociedade (ORLICK, 1978).
Segundo Orlick (1978), o currículo escolar para crianças
pequenas gera atividades que estimulam o sedentarismo,
como atividades com o uso de papel e lápis nas quais estas
crianças são mantidas sentadas em mesas, privando-as por
muito tempo em atividades pouco ativas e pouco
prazerosas, sendo que o mesmo aprendizado poderia ser
desenvolvido

em

atividades

mais

dinâmicas.

A

transmutação destas crianças em adultos em tamanho
miniatura seja nas instituições de ensino, nos desportos ou
em suas casas, acontece prematuramente e muito
frequentemente. Colocar estas crianças imobilizadas atrás
de mesas e mantidas silenciosamente provavelmente não
é a melhor maneira de as crianças aprenderem. É através
da ação e da experiência que a aprendizagem genuína pode
acontecer, principalmente em

relação

ao

aspecto

psicológico e social. Atitudes e valores raramente são
transformados quando se mantém estas crianças sentadas
ou escutando discursos por longo tempo.
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O jogo é uma importante parte constituinte do meio natural
da criança, tanto quanto a família, a sociedade em que ela
vive e a instituição de ensino que a criança frequenta.
Desta forma, é possível inserir atitudes e valores através
de jogos e brincadeiras que, paulatinamente, poderão
atingir toda a sociedade (ORLICK, 1978).
Portanto, o jogo é o elemento de desenvolvimento do
indivíduo, um canal de interação entre os partícipes em
que a criança manifesta suas condutas e princípios morais
e éticos. Para se relacionar com as demais crianças durante
o jogo e ser admitida no grupo social, ela deverá assumir
uma conduta e admitir as regras estabelecidas pela
minissociedade construída ao redor do jogo, otimizando a
sua socialização (ROSSETTO JUNIOR et al, 2015).
Com esta perspectiva, o jogo intensifica a identidade do
grupo social, favorece o desenvolvimento da união e da
solidariedade entre seus membros, e, assim, proporciona
os sentimentos de sociedade. Além disso, surge como
mecanismo de reconhecimento da pessoa e do grupo social
que pertencem (MURCIA et al, 2008).
Portanto,

os

jogos

se

apresentam

como

exímia

possibilidade para a experimentação de valores e
princípios
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solidariedade, a retidão e a dialética, como fundamentos
sugeridos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs)
em relação ao eixo transversal ética, como fundamentais
para a democracia que podem ser praticados e valorizados
na prática da cultura corporal (IMPOLCETTO e
DARIDO, 2007).
Orlick (1978) elabora uma comparação de suas
observações da sociedade chinesa afirmando ser um povo
em que as crianças aprendem a amar uns aos outros e a
acolitar-se mutuamente, relatando não ter visto agressões
entre estas crianças, sendo que os alunos considerados
problemáticos muitas vezes eram ajudados pelos demais
alunos que por vezes não sabiam como agir com seu
colega problemático, que ao invés de corrigir suas falhas
deveriam valorizar as suas atitudes positivas. Assim como
é possível ver estas atitudes nas crianças chinesas, o jogo
na China estabelece uma profunda relação com a
sociedade que a cerca, em que os adversários quando
lesionados em um jogo ajudam-se mutuamente mesmo em
competições que a diferença entre a derrota e a vitória
pode ser o lance que proporcionou o ato de solidariedade
entre os jogadores.
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Portanto, a ética é um importante tema a ser desenvolvido
nas aulas de educação física escolar, porque através das
relações sociais o indivíduo interage e se desenvolve
afetivamente. Assim, o esporte educacional, que é
praticado como jogo, pode ser o instrumento catalisador
de uma aprendizagem pautada pela ética e pelos valores
humanos, formando crianças e jovens para a vida em
sociedade.
Consequentemente, o professor de educação física, através
das

possibilidades

de

aprendizagem

do

esporte

educacional como uma manifestação de jogo, pode ensinar
mais do que o esporte e construir valores e princípios junto
de seus alunos. Concebendo o jogo como uma
minissociedade que se justifica por meio de regras criadas
por seus participantes e que todo o jogo, seja ele
envolvendo a imaginação ou puramente as regras, é acima
de tudo para Vygotsky um jogo regrado, pode-se concluir
que as regras insidiem no jogo são fundamentadas em
princípios e valores que culturalmente definem o certo do
errado de sociedade para sociedade. Assim, é possível
concluir que todo jogo é uma construção ética de acordo
com a cultura de cada sociedade que a constrói e dos
valores imbricados por esta sociedade, não possibilitando
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terceiros conjecturarem se seus valores éticos são
determinados como certos ou errados porque são
construídos na cultura da sociedade em que se alicerça.
Logo, o professor de educação física, como mediador do
processo educativo do jogo que tange aos valores éticos e
morais almejados na sociedade atual, pode fomentar
através do esporte educacional a reflexão crítica sobre os
comportamentos dos alunos e as possibilidades de
construção de regras desta minissociedade para intentar na
instauração de uma sociedade ética, construída em valores
e princípios que a sociedade contemporânea julga como
equitativos.
Portanto, o jogo reflete a sociedade em que está inserido e
tal qual aos seus princípios éticos e morais, definindo que
o jogo é uma minissociedade ou reflexo do ambiente social
que a criança vive. Nessa perspectiva, o jogo é uma
ferramenta para a progressiva transformação da sociedade
que o cerca e o professor de educação física é o mediador
desta transformação social. Esta transformação não
acontece subitamente, mas sim através do esmero
incansável dos educadores para construir uma sociedade
ética e fundamentada em valores universais, sendo que o
discurso ético e disciplinador proferido atrás de mesas e
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cadeiras onde crianças são mantidas sentadas e apáticas
pouco

podem

oferecer

na

transformação

de

comportamentos e valores da criança e o jogo como
experiência vívida das divergências e conflitos morais
entre os seres humanos é o ambiente mais favorável para
a formação de homens e mulheres providos de valores
universais e de humanidade.

O ESPORTE QUE EDUCA
O esporte tem origem no período pré-histórico no
momento em que o homem era um ser primitivo que
caçava para sua sobrevivência, foi constituído na Grécia
Helênica como uma das principais manifestações na Era
Antiga e foi recriado no século XIX como uma
possibilidade pedagógica, sendo um fenômeno da cultura
humana, tanto no desenvolvimento da formação do corpo
físico como para a finalidade de competitividade (RUBIO,
2002).
A partir da Idade Antiga se tinha em mente que o desporto
era uma possibilidade para a formação cidadã. Neste
período, na Grécia, os gregos já conferiam um importante
estima às práticas de esporte na lapidação do corpo físico
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e da ética na sua sociedade. Mesmo que a percepção do
desporto tenha passado por grandes mudanças nos séculos
seguintes, as problematizações do desporto e da educação
se mantiveram vívidos (KARSAKAS e ROSE JUNIOR,
2002).
No ano de 1894, Pierre de Coubertin exibiu a proposição
de reinauguração dos jogos Olímpicos da modernidade na
cidade de Paris na França em 1900 para as celebrações da
transição do século que aconteceria daqui a seis anos. A
proposição foi aceita pela maioria das doze nações que
representavam o congresso de esporte e cultura em Paris,
não obstante do desconhecimento de grande parte dos
integrantes deste congresso sobre a origem e cultura dos
jogos na antiguidade, porém de forma distinta da que
foram

propostos.

Inicialmente

estes

jogos

foram

realizados em 1896 na Grécia, berço do esporte olímpico
na antiguidade em respeito aos idealizadores da olimpíada
grega (RUBIO, 2002).
O ponto de partida do esporte ocorreu no século XIX
simultaneamente com o início do capitalismo. Diferentes
formas de jogo atravessaram por modificações até
alcançar o esporte espetacularizado, tornando-se um
produto da sociedade capitalista. O desenvolvimento do
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esporte acontece ao mesmo tempo em que a tecnologia
avança, criando novas roupas esportivas, com a finalidade
de produzir o fetichismo de consumo, ou mesmo bilhetes
para entrar em estádios e arenas, compra de canais de
televisão e publicidade de empresas que investem em
atletas

profissionais

(KORSAKAS,

2002

apud

BARROSO e DARIDO, 2006).
O esporte espetacularizado transformou‐se em uma área
valorizada e cobiçada da realização de sonhos e
estruturação dos “eus”, junto das transações financeiras,
do plano político, da pesquisa científica e da expressão
artística (LOVISOLO, 2001).
O esporte apresenta após a segunda guerra mundial um
importante crescimento de qualidade. Assevera-se aos
poucos, no mundo todo sob o prestígio da cultura europeia,
como princípio dominante da cultura de movimento. No
nosso país, as circunstâncias para o fomento do esporte,
seja o crescimento da indústria e com o efeito do
crescimento das cidades e da mídia, eram mais evidentes
que no passado (BRACHT, 1992 apud VAGO, 1996).
Segundo Rubio (2002), dissemelhantemente do Período
Helênico, no qual os jogos olímpicos retratavam um
período de pacificação nos conflitos belicosos para que os
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atletas e o público migrassem para a Grécia para os jogos
em Olímpia, durante este centenário de jogos olímpicos da
modernidade aconteceu a suspensão por conta de duas
guerras mundiais e a recusa na participação pelos
americanos e soviéticos nos anos de 1980, sinalizando que
os jogos olímpicos não são desvinculados da política como
se prega.
No decorrer da história, Thomas Arnold, em que se
acredita ser o precursor do esporte moderno por ser o
primeiro a usar os jogos como intervenção educacional, foi
o primeiro que acreditou que o desporto poderia ser uma
ferramenta pedagógica na Inglaterra (KARSAKAS e
ROSE JUNIOR, 2002).
Inspirado pelo trabalho de Hippolyte Taine e pelo método
de Thomas Arnold, do colégio Rúgbi, Pierre de Coubertin
inseriu nos princípios olímpicos a percepção de conduta
ética no desporto. O fair play foi usado inicialmente por
Shakespeare, no ano de 1595, sem nenhuma ligação com
o esporte (MANGAN, 1996 apud RUBIO, 2002), sendo
inculcado ao desporto mais tarde em 1880 para
caracterizar um comportamento. O jogo limpo ou fair play
ou mesmo a ética no esporte se caracteriza como uma série
de fundamentos da ética que norteiam o esporte,
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fundamentalmente do atleta e do que está envolto na
competição olímpica (RUBIO, 2002).
O esporte tem início nas escolas nos anos 50, com o
Método Desportivo Generalizado, alcançando seu pico
durante os anos 70, quando o binômio mais conhecido a
ser usado foi esporte/educação física, quando o estado
então sujeitou a educação física na escola ao esporte
(BRACHT, 1992 apud BETTI, 1999).
Neste momento da história da educação física ocorreu uma
alteração no Método Desportivo Generalizado para
Método Desportivo. Assim sendo, este não era exatamente
uma metodologia, mas uma organização de ações para
alcançar os propósitos desinentes do ideal de desporto
aceito (BETTI, 1991 apud BARROSO e DARIDO, 2006).
Diversos enfrentamentos que perfazem o desporto e em
inúmeras situações, as aulas de educação física nas
escolas, encontram-se: o desejo do ápice desportivo nas
crianças

em

desenvolvimento,

o

excesso

de

competitividade em prejuízo aos princípios educacionais,
a coerção mental que educadores exercem sobre discentes
com menos habilidade, o desenvolvimento esportivo
especializado muito prematuro e o aprendizado específico
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do desporto que deveria ser aberto à formação integral do
discente (GALLATI e PAES, 2006).
Marx (1985, apud ROSSETTO JUNIOR, 2018) afirma
que neste instante acontece a transfiguração de esporte em
produto da sociedade capitalista. Assim, concordando com
Marx, é forma de manufaturar o produto, através do uso
da mão de obra operária, com a finalidade de aumentar a
produtividade e rendimento da classe trabalhadora.
Manifesta-se a mercantilização do esporte para a produção
de capital, principalmente depois dos anos 70.
De acordo com Proni (1998), durante o período do
estreitamento das relações de mercado no mundo, as
competições de esporte se tornaram megaeventos
esportivos através da indústria midiática, principalmente
depois da década de 1980, com a lógica capitalista através
do direito de uso de imagem e publicidade sem
concorrências

no

controle

deste

mercado

e

nas

possibilidades de crescimento econômico através do
esporte,

tornando-se

evidentes

no

esporte

espetacularizado.
Estas transformações mais evidentes do desporto na
modernidade aconteceram depois do final da Guerra Fria,
com a reunificação da Alemanha, sendo o momento
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histórico em que o desporto mudou o conceito de esporte
performance para a hipervalorização do esporte espetáculo
(ROSSETTO JUNIOR, 2018).
Vago (1996) assevera que, na década de 1980, esta relação
de subordinação entre o esporte e a educação física passou
a ser questionada por pesquisadores da educação física.
Dentre os estudos de Bracht que parecem se orientar à
citada rejeição extremista, ao mencionar que temos “o
esporte na escola, porém negando o esporte da escola”.
Se o ensino do esporte for limitado ao ensino tecnicista de
gestos motores, sendo que apenas o professor tem o
conhecimento sobre ele e entende seu valor, sendo o aluno
apenas um reprodutor de gestos motores, não será possível
uma problematização sobre o movimento, que pode
aparentar ser espontâneo. Isto não significa rejeitar o
desporto e sim problematizar o rendimento atlético, a
escolha dos mais qualificados tecnicamente e a negação
dos menos habilidosos. Existe uma necessidade de
transformar as práticas, assim como fazer uma crítica ao
pensamento tecnicista (KUNZ, 1991 apud BETTI, 1999).
Estas possibilidades se esvaem no momento em que os
educadores da instituição de ensino procuram alusão em
princípios no esporte de rendimento - com o objetivo de
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excelência esportiva, a produção de novos atletas e a
melhora do rendimento sem dar valor à formação humana
do discente, perpetuando-os na escola, ao contrário de
problematizá-los

e

permitir

ao

discente

outras

possibilidades de expressão do desporto mais apropriadas
ao espaço escolar, assim como no esporte da escola
(GALLATI e PAES, 2006).
Kunz (2000, apud KARSAKAS e ROSE JUNIOR. 2002)
assevera que a teoria curricular crítica estabelece um
paralelo sobre o desporto e o capitalismo, sendo que o ser
humano reproduz o eficientismo da produção fabril.
Assim, o rendimento não está no desporto e sim no sistema
capitalista em que vivemos hoje, sendo o eficientismo a
base de todas as condutas da sociedade atual.
Para Kunz (2004), alegando que o desporto é uma das
manifestações culturais mais importantes da humanidade,
deve-se obrigatoriamente dar um tratamento pedagógico
ao esporte e tê-lo como uma manifestação patente dentro
da escola que intensifica uma aprendizagem críticolibertadora. Na realidade, o tratamento pedagógico dado
ao esporte acontece primeiramente pela distinção da
significação principal do aluno se movimentar na
particularidade de cada modalidade desportiva, em que
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não existe a intencionalidade no momento do trato
pedagógico do esporte de modificar esta significação em
cada modalidade esportiva.
Kunz (1998, apud REZER, 2006) afirma que aqueles que
procuram corroborar as características positivas da prática
do esporte entre discentes, baseada no modelo do esporte
de rendimento, na realidade, orientam seu empenho em
socorrer o desporto mais do que o discente que o aprende.
Advoga-se, assim, que a instituição de ensino se tornou um
espaço de fomento da cultura. É conveniente então, ao se
dedicar ao esporte, admitir outras possibilidades de se
apoderar do desporto — é a ação de escolarizar o desporto
— e, assim, persuadir a sociedade para vivenciar outras
formas de se praticar o esporte de rendimento (BRACHT,
2000).
Examinava-se outra possibilidade de tratamento do
esporte dentro da instituição de ensino que transformasse
a sociedade, legitimada socialmente, sem produzir
discriminação e exclusão social, que verdadeiramente
incluísse todos os discentes, em que o primordial fosse o
processo de aprendizagem e não a eficiência. Em síntese,
procurava-se um desporto que fomentasse a criticidade e a
negação dos atributos inseparáveis do esporte de
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performance; um esporte de ideologia política oposta ao
capitalismo (SILVA, 2007).
Os princípios do esporte educacional despontam no final
dos anos de 1970, criado dentro das escolas e fora delas,
adequando

regras,

recursos

materiais,

espaços

e

movimentos culturalmente determinados do esporte,
conforme as possibilidades do discente, com a finalidade
de estimular a formação cidadã e sua ação pedagógica
orientada por fundamentos socioeducativos. Assim, o
esporte educacional tem o objetivo de popularizar o
ingresso de todas as pessoas na prática do esporte,
ensinando os discentes para a formação cidadã e para o
entretenimento (PAIVA, 2011).
Em 1993, através da legislação n.0 8672, instituiu-se o
esporte educacional como manifestação do esporte que
rejeita a exclusão e a competitividade exacerbada dos
discentes, com o objetivo de atingir a formação holística
do ser humano, assim como a formação cidadã, com a sua
prática tanto nas escolas como fora das instituições de
ensino (BARBIERI et al, 1996).
De acordo com Santos et al (2015), a função do esporte
educacional sobrepuja a aprendizagem de fundamentos do
esporte e do ensino tecnicista e introduz seus princípios
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ocultos: os conteúdos nas dimensões de atitudes e valores
e os conceitos sobre o esporte. A problematização que se
propõe é: que saberes o discente deve aprender sobre o
esporte com o objetivo de ser habilidoso para encarar as
imposições da relação social, exercer sua cidadania e se
desenvolver na sociedade?
Como praxe da cultura, o esporte imprime valores da
sociedade, da cultura, da economia e da estética de
determinado povo, sendo praticado em diversos lugares
social e culturalmente, adequado de diversas maneiras e
até mesmo ilegalmente. A instituição educacional é um
destes lugares da prática e posse do esporte e o cuidado
que a escola tem com o esporte, na educação física, é o que
importa neste momento (BRACHT, 1992 apud VAGO,
1996).
Tubino (2002) apud Barroso e Darido (2006) interpreta o
desporto como três possibilidades: esporte educacional,
que tem como finalidade o aspecto de formação; o esporte
participativo, com o objetivo de lazer e da prática por
todos do esporte; e o esporte performance, com a
finalidade de alcançar os resultados almejados para cada
modalidade esportiva.
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A separação de concepção do desporto nas dimensões
esporte educacional, esporte competitivo e esporte lazer
tem se exibido como um guia para fortalecer as políticas,
as possibilidades de ensino e as aprendizagens inclusivas
para o campo do esporte em todo o Brasil (NOGUEIRA,
2014).
Vago (1996) sustenta e advoga, no entanto, que a
instituição de ensino é como um espaço de construção da
cultura. Enseja, desta forma, ao mencionar sobre o esporte,
construir outras maneiras de se aplicar o esporte na escola
e, desta maneira, permitir aos alunos ter conhecimento de
outras formas de prática do esporte, além de encontrar uma
tensão contínua entre o lugar social da instituição de
ensino e o lugar social mais amplo. É isto que distingue
um movimento prepositivo da instituição de ensino em
suas conexões com outras possibilidades da cultura da
sociedade.
No território brasileiro, esta distinção está descrita na lei
Pelé n0 9.615 de 1998, em que o desporto competitivo é
realizado com o objetivo de alcançar êxito e unir as
populações de uma nação com os demais países do mundo,
sendo que o esporte com finalidades pedagógicas é o que
acontece nas escolas, esquivando-se da exclusão e da
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competição exacerbada de seus discentes, com o objetivo
do desenvolvimento holístico do ser humano, de sua
formação para a sociedade e da prática do esporte como
entretenimento (KARSAKAS e ROSE JUNIOR, 2002).
Enxergamos, desta forma, que o educador da instituição
escolar, no tratamento com o fenômeno do desporto na
escola, não pode limitar-se somente ao gesto motor nos
mais diversos esportes, ele deve fomentar o aluno para a
cidadania e a sua introdução nas relações sociais, de forma
que o desporto pode ser um tema para proporcionar
importantes aprendizagens (GALLATI E PAES, 2006).
Bracht (2000, apud BARROSO e DARIDO, 2006)
evidencia que não se deve descartar o esporte das aulas de
educação física escolar, mas propor um novo trato
educacional a ele, porque o fato de não ensiná-lo de forma
adequada não representa que o esporte não seja relevante
nas aulas de educação física ou que não existam
possibilidades mais adequadas para a sua prática.
Assim, caminhamos para o entendimento de que “o
esporte da escola” pode “interceder na história da cultura
da sociedade”. Então, com esta compreensão, rejeita-se
aquela intenção de que o “esporte na escola”, com os
significados construídos por “sistemas mais poderosos”, é
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a recusa radical do “esporte da escola”, impedindo e
obstruindo o seu existir na escola. Ademais, ultrapassa a
compreensão de que a instituição de ensino não tem
possibilidade de construir uma prática do esporte com seus
significados próprios, ou que esta ideia fosse impossível
de ser pensada na escola. Acredita-se que é possível a
instituição de ensino construir sua cultura esportiva
própria e que essa prática irá modificar a cultura da
sociedade. Neste ponto, criamos uma tensão contínua e
que, no caso do educador ou educadora da disciplina de
educação física da instituição de ensino, estes são
compreendidos como construtores de certa cultura
esportiva (VAGO, 1996).
Entende-se como fundamentais as estratégias pedagógicas
para

o

progresso

dessas

finalidades

do

esporte

educacional, pois assim revela-se o desporto como uma
possibilidade, porém não sendo baseado no esporte de
rendimento, mas atribuindo valor na aprendizagem e nas
relações humanas, não exigindo o rendimento desportivo
e exaltando o discente integralmente na realidade social
em que ele vive (GALLATI e PAES, 2006).
Para Belbenoit (1976, apud BETTI, 1999), admite-se que
o desporto tem a capacidade de moldar a conduta e a
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determinação de viver com hábitos saudáveis, porém não
é este o objetivo da educação. Não obstante de o desporto
se investir de finalidades como hábitos saudáveis, valores
éticos e educacionais, o esporte não terá esta finalidade, a
não ser que o docente faça o uso dele como forma de
aprendizagem para tal objetivo.
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O TRABALHO COM O
ATRAVÉS DA HISTÓRIA

LÚDICO

Renata Brito Ferreira da Luz

1. Historicidade da Educação de Crianças
de Zero a Seis Anos

A expansão da educação infantil ao ensino
fundamental no Brasil e no mundo tem ocorrido
de forma crescente nas últimas décadas,
acompanhando
a
intensificação
da
urbanização, a participação da mulher no
mercado de trabalho e as mudanças na
organização e estrutura das famílias.
Por outro lado, a sociedade está mais
consciente da importância das experiências na
primeira infância, o que motiva demandas por
uma educação institucional para crianças de
zero a seis anos na inclusão da Lei de nove
(09) anos.
Considerando-se as especificidades afetivas,
emocionais, sociais e cognitivas das crianças
de zero a sete anos, as qualidades das
experiências oferecidas que podem contribuir
para o exercício da cidadania devem estar
embasadas nos seguintes princípios:
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O respeito à dignidade e aos direitos das
crianças, consideradas nas suas diferenças
individuais, sociais, econômicas, culturais,
étnicas, religiosas, etc.;
O direito das crianças aos bens socioculturais
disponíveis, ampliando o desenvolvimento das
capacidades relativas à expressão, à
comunicação, à interação social, ao
pensamento, à ética e a estética;
A socialização das crianças por meio de sua
participação e inserção nas mais diversificadas
práticas sociais, sem discriminação de espécie
alguma;
O atendimento aos cuidados essenciais
associando
à
sobrevivência
e
ao
desenvolvimento de sua identidade.
1.2. Concepção de Crianças

A estes princípios cabe acrescentar que as
crianças têm direito, antes de tudo, de viver
experiências prazerosas nas instituições. A
criança como todo ser humano é um sujeito
social e histórico e principalmente construtor
de sua própria história, faz parte de uma
organização familiar que está inserida em uma
798
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sociedade, com uma determinada cultura,
momento histórico e concepção de regras.
profundamente marcada pelo meio social em
que se desenvolve, mas também a marca. A
criança tem na família, biológica ou não, um
ponto de referência fundamental, uma base
estrutural da multiplicidade de interações
sociais que estabelece com outras instituições
sociais e integrantes do grupo.
As crianças possuem uma natureza singular,
que se caracteriza como seres que sentem e
pensam o mundo propriamente. Algumas se
adaptam facilmente ou leva um tempo para
adaptação. O que se deve considerar é que as
crianças já trazem de casa um acervo de
informações que podem ser utilizados a partir
de uma construção significativa.
Essa relação baseia-se no fato de que a vida
da criança é a fonte fundamental de
aprendizagem. Nessa vivência o sujeito
envolve-se tanto que chega a interiorizar a
experiência, contribuindo para formar o seu
caráter e sua personalidade. Convém, pois,
proporcionar à criança muitas e boas
vivências.
E no entanto, a escola adaptará essa criança
num espaço criativo que instigue e leve à
construção de conhecimentos partindo de sua
realidade. Afinal é brincando que as crianças
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se identificam neste espaço, elas mesmas
fazem seu aprendizado tornar-se expressivo.
1.3. Preparação das Escolas no Âmbito
Social

O atendimento institucional à criança pequena,
no Brasil e no mundo, apresenta em estado de
análises que norteia uma reflexão sobre o ato
pedagógico. A escola como um todo deve estar
apto para recebimento desses educandos de
forma atrativa, espaçosa e dinâmica.
Oferecendo cuidados com a educação,
segurança, saúde e alimentação. Este último
quando oferecida.
Já os educadores na sua preparação escolar,
bem informados sobre a realidade de cada
educando, contextualizando a história de vida
de cada um e tornando suas aulas mais
significativas. Levando em consideração todos
os aspectos sociais, econômicos, emocionais
e cognitivos.
Nesta preparação terá a participação das
secretarias de educação que mediará recursos
didáticos ou financeiros que facilitem o acesso
a ludicidade, projetos que visam à construção
de brinquedos com sucatas e demais situações
que sejam de responsabilidade deste órgão
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educacional e que permeiam a ludicidade, os
jogos e as brincadeiras na escola.
Atividades diversas, nesta perspectiva só irão
vislumbrar uma educação diferenciada cujos
pais e comunidades apreciaram essa
instituição. Exposições, feiras, indústrias de
talentos serviram como um alicerce para
externar essa ludicidade desde que permita
sua apresentação num espaço apropriado para
o resgate de brincadeiras e outros jogos que
será inserido as áreas de conhecimento.
Na mesma visão da responsabilidade das
secretarias e gestores deve se preocupar com
os educadores, visando sempre capacitá-los
ou informar sobre os temas atuais,
preferencialmente
sobre
planejamentos,
projetos que envolvam o lúdico, resgate de
brincadeiras atuais e históricas junto às
famílias bem como informações citadas sobre
a ludicidade.
Nesta linha de pensamento enfatizar sobre a
sua importância, seus meios, estudiosos que
defendem, recursos que fazem do lúdico,
enfocar as necessidades de se trabalhar com
esse tema atual na sala de aula mostrando a
participação deste tema em todas as etapas da
educação escolar.
De posse dessas informações, os educadores
prepararão suas aulas bem mais dinâmicas e
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atrativas,
relacionando
as
áreas
de
conhecimento com a ludicidade através de
uma fusão de significados condizentes a
realidade que os educandos e a sua história se
completam.
Portanto, escola: professores, gestores e sua
equipe deverão estar conscientes de seu papel
nesta transformação da educação, os
conteúdos acompanhados com a ludicidade
farão um grande avanço na relação de alunos
e professores dando uma nova qualidade e um
significado ao ensino e a aprendizagem.

2. O LÚDICO E O RESGATE DA HISTÓRIA
DO SUJEITO

Do ponto de vista histórica a dimensão lúdica
se destaca a partir da época em que a criança
no seu cotidiano está inserida num espaço em
que a mesma ocupa numa dimensão social
específica. Na educação em que se encontra e
as relações sociais que mantém com o seu
mundo.
Diversos estudos clássicos destacam a
determinação das origens brasileiras na
mistura de três raças ou na assimilação
progressiva, nos primeiros séculos, das raças
802

Renata Brito Ferreira da Luz

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

vermelha e negra pela raça branca, na figura
dos primeiros portugueses colonizadores.
Foi graças a esse cruzamento, estimulado pela
ausência de preconceitos raciais, que no Brasil
se misturaram às raças brancas, ameríndias e
africanas na formação do povo brasileiro.
Posteriormente, continuou o cruzamento com
povos europeus e asiáticos, produzindo a
grande heterogeneidade da composição
populacional de hoje em dia.
Com essa mistura das populações veio
também seu folclore. Ao longo do processo de
miscigenação, o folclore brasileiro recebeu
nova cor, tomou novos aspectos. Mas o que
havia de português permaneceu e perdurou.
Foram através desses primeiros colonizadores
que a ludicidade veio unida com o folclore
lusitano, incluindo os contos, histórias, lendas
e superstições que se perpetuam pelas vozes
adocicadas das negras, e também jogos, as
brincadeiras de roda, festas, técnicas e
valores.
Em virtude da ampla miscigenação étnica a
partir do primeiro grupo de colonização, fica
difícil precisar a contribuição específica de
brancos, negros e índios na ludicidade no
Brasil. Quem de fato deu origem a ludicidade
nas instituições de ensino. (Kishimoto, 1997).
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Surgem as primeiras construções lúdicas em
algumas regiões e povos: as pipas ou
papagaios, transformando-se em brinquedos
infantis e diversas outras brincadeiras que se
misturaram e se tornam presentes até hoje nos
dias atuais.
Podendo ser
industrializados.

construídos

bem

como

Avaliado como parte da cultura popular, a
ludicidade guarda a produção espiritual de uma
sociedade em certo período histórico. Não se
conhece a estirpe do jogo, estima-se que foram
executadas por adultos, realizações de
romances, poesias, mitos e formalidades
religiosas.
Considera-se que povos antigos como os da
Grécia e Oriente, brincaram de amarelinha, de
empinar papagaios, jogar pedrinhas, e até hoje
as crianças o fazem na mesma organização. O
lúdico tem a sua origem na palavra latina
“ludus” que quer dizer “jogo”. Se estivesse
limitada a sua estirpe, o termo lúdico estaria se
limitado apenas ao jogar, ao brincar, a
animação espontânea, ressalta Kishimoto,
(1997).
A historicidade semântica da palavra “lúdico”,
todavia, não se limitou a apenas nas suas
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origens e acompanhou as abordagens da
Ciência – Psicomotricidade. A ludicidade
passou a ser vista como um marco histórico
importantíssimo
de
psicofisiológia
do
comportamento
Vygotsky
também
desenvolveu estudos relacionados ao lúdico e
sua relação com a aprendizagem humana.
Para ele, o homem é um ser social em sua
essência, e toda a sua aprendizagem vem de
uma atividade interpsicológica (social externa)
para que posteriormente se transformar em
intrapsicológica (individual e interna), ou seja,
o aprendizado se da inicialmente do meio
social para depois atingir a esfera do individuo.
O desenvolvimento da criança acontece,
inicialmente, com a interação entre ela e as
pessoas mais próximas. O centro dos estudos
de Vygotsky sobre desenvolvimento e
aprendizagem infantil esteve na zona de
desenvolvimento proximal - ZDP, que ele
define como:
[...] A distância entre o nível de desenvolvimento real,
que se costuma determinar através da solução
independente de problemas, e o nível de
desenvolvimento potencial, determinado através da
solução de problemas sob orientação de um adulto ou
em colaboração com companheiros mais capazes.
(VYGOTSKY, 1998, p.112).

Para ele, o nível de desenvolvimento
denominado de real representa tudo àquilo que
a criança já consegue realizar sozinha, ações
já
estão
consolidadas
pelo
seu
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desenvolvimento. A ZDP é caracterizada por
alguns processos que estão em construção,
que ainda não atingiram a maturação, mas que
após serem realizadas com auxílio de alguém
mais experiente poderá ser realizada de forma
independente. Por favorecer a criação desta
zona, o lúdico pode ser considerado um
recurso para ser utilizado em meio às
propostas pedagógicas, já que faz parte da
natureza infantil podendo contribuir para o
amadurecimento dos processos que estão em
formação.
Tanto Piaget como Vygotsky vêem a criança
como um ser que recria realidades e podem
modificar algumas situações vividas, embora
para Piaget o desenvolvimento se inicie com a
maturação biológica e para Vygotsky este é
proporcionado pela interação com o meio
social.
Pelas definições acima expostas, podemos
perceber que há grande dificuldade em se
encontrar uma concordância sobre o que
significa o comportamento de brincar. Se, por
um lado, para alguns autores, o brincar é livre
e se opõe a toda regra fixa, por outro, podemos
questionar as idéias dos autores que vêem o
brincar como meio para descarga de energias,
isto é, não lhe atribuindo importância.
Parece, pois, que vários motivos levam a
criança a brincar. Não é, portanto, somente por
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simples prazer ou para gastar suas energias
que as crianças brincam. Existem amplos
aspectos que devem ser considerados, não se
devendo de forma alguma subestimar esta
atividade, que é, sem dúvida, essencial para o
desenvolvimento da criança em idade préescolar.

2.1. Direito de Brincar: O Lúdico na
Legislação Brasileira
O ato de brincar é tão importante para a criança
que se tornou um direito garantido na
Declaração Universal dos Diretos da Criança,
onde nos deixa claro que criança terá direito a
alimentação, recreação e assistência médica
adequadas. Estabelecendo de forma igualitária
que a recreação é tão importante quanto à
alimentação e a saúde para a criança. Sendo
assim, o brincar é muito importante no
processo de desenvolvimento da criança.
No sétimo principio é estabelecido que a
criança deva ter plena oportunidade para
brincar e para se dedicar a atividades
recreativas, que devem ser orientados para os
mesmos objetivos da educação. Sendo a
sociedade e as autoridades públicas
responsáveis para promoção destes direitos
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No Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) no seu artigo segundo é considerado
criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até
doze anos de idade incompletos, e
adolescentes aquela entre doze e dezoito anos
de idade. Sendo assim, no artigo dezesseis a
criança tem direito à liberdade, onde
compreende alguns aspectos, entre eles o
inciso quarto, que é o de brincar, praticar
esportes e divertir-se. E no artigo cinquenta e
nove cabe aos municípios, juntamente com
apoio dos estados e da União, estimular e
facilitar a destinação de recursos e espaços
para programações culturais, esportivas e de
lazer voltadas para a infância e a juventude.
O Referencial Curricular Nacional para a
Educação afirma que:
Brincar é uma das atividades fundamentais para o
desenvolvimento da identidade e da autonomia da
criança, desde muito cedo, pode se comunicar por meio
de gestos, sons e mais tarde ter determinado papel na
brincadeira faz com que ela desenvolva sua
imaginação... A fantasia e a imaginação são elementos
fundamentais para que a criança aprenda mais sobre a
relação entre pessoas. (REFERENCIAL CURRICULAR
NACIONAL PARA A EDUCAÇAO INFANTIL, vol. 2, p.
22)

Como visto o direito de brincar é uma questão
legal e reconhecida por lei. Mas infelizmente
muitas crianças não brincam, outras brincam,
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mas pouco e as razões desse não brincar se
manifesta de diversas formas.

2.2. O que é brincar
Normalmente, brincar é um ato reconhecido
como espontâneo e natural, que se constitui,
basicamente, em um sistema que integra a
vida social das crianças e que passa de
geração a geração, de acordo com os
interesses e necessidades de cada grupo e
época.
Rosamilha (apud Salles Oliveira, 1986: p. 19),
por exemplo, apresenta, sintetizadas em seis
pontos, algumas das principais tendências
sobre o que leva a criança a brincar:
“as crianças brincam porque tem excesso de
energias” (Spencer).
“as crianças brincam porque esse é um instinto
que as leva a preparar-se para a vida futura”
(Gross).
“As crianças brincam porque a hereditariedade
e o instinto as levam a recapitular as atividades
ancestrais importantes para o indivíduo”
(Stanley Ha 11).
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“as crianças brincam para descarregar suas
emoções de forma catártica” (Aristóteles,
Claparede, Freud e Erikson).
“as crianças brincam porque e agradável. O
jogo é importante pelo seu aspecto hedônico”
(Hurlock e SultonSmith).
“o brincar é um aspecto de todo
comportamento. Ele está implícito na
assimilação que o indivíduo realiza em relação
a realidade” (Piaget).
Pelas definições acima expostas, podemos
perceber que há grande dificuldade em se
encontrar uma concordância sobre o que
significa o comportamento de brincar. Se, por
um lado, para alguns autores, o brincar é livre
e se opõe a toda regra fixa, por outro, podemos
questionar as idéias dos autores que vêem o
brincar como meio para descarga de energias,
isto é, não lhe atribuindo importância.
Parece, pois, que vários motivos levam a
criança a brincar. Não é, portanto, somente por
simples prazer ou para gastar suas energias
que as crianças brincam. Existem amplos
aspectos que devem ser considerados, não se
devendo de forma alguma subestimar esta
atividade, que é, sem dúvida, essencial para o
desenvolvimento da criança em idade préescolar.
810

Renata Brito Ferreira da Luz

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

Somente jogando com dados da realidade e da
imaginação que o ser humano pode lidar com
as imperfeições desta realidade e reorganizálas. O jogo proporciona ao sujeito ritmo,
harmonia, ordem, estética, tempo, espaço,
tensão contraste, variação, solução equilíbrio e
união.
As brincadeiras folclóricas de trava língua nos
permitem constatar o ritmo, a harmonia e
ordem existente:Trás pratos de trigo para três
tigres tristes.
O artista plástico brinca com as formas e as
cores em suas telas.
Os jogos de adivinhações, ou mesmo
brincadeiras do tipo "o que é, o que e"?" sua
origem é remota e ainda hoje exerce tamanha
fascinação. O escritor brinca com sua narrativa
e nos envolve em um mundo fantasioso, ele
brinca com a nossa imaginação. O músico com
suas melodias brinca com o som, com o ritmo.
O físico nuclear brinca e descobre a força do
átomo. O jogador de futebol brinca com a bola
e de driblar o adversário.
A dançarina brinca com o corpo e o embala
com o ritmo da música, explora as
possibilidades do espaço e do tempo, tem
ritmo, alegria e harmonia.
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A criança brinca com seu corpo descobrindo
suas possibilidades e descobre assim o tempo
e o espaço, o bebê com os seus primeiros
sons, a mãe brinca com ele. Por que então
brincar não é coisa séria? O jogo faz parte da
cultura
de
um
povo,
em
achados
arqueológicos, brinquedos como pião foram
encontrados. Brincar é inerente ao ser
humano. Caracteriza-se um povo pelas
brincadeiras de suas crianças.
Brinca-se com jogos de cartas, com dados,
com dominó, jogo da memória, com jogos de
tabuleiros, com jogos de imagem, brinca-se
com jogos de palavras de adivinhações,
brinca-se com o como com a destreza física, a
rapidez do raciocínio, joga-se com estratégias,
com sorte, com organização. O ser humano
joga durante toda a sua vida. Ao jogar uma
partida de qualquer jogo pode-se observar as
operações requeridas do sujeito. É importante
observar que nos jogos e na vida, no dia a dia,
as mesmas operações são requisitadas, assim
ao jogar o sujeito exercita-se cognitivamente,
socialmente e afetivamente, pois o seu desejo
de jogar é determinante para que o possa faz.
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O
DESENVOLVIMENTO
DAS
CRIANÇAS
NUM
CENTRO
DE
EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI)

Renata Belini Iche Chaves

Introdução
Pesquisas

têm

comprovado

a

importância das atividades e a rotina, no
desenvolvimento
crianças,

das

potencialidades

proporcionando

das

condições

adequadas ao seu desenvolvimento físico,
motor, emocional, cognitivo e social.
CUBERES 1997 apud MANRIQUE, 1997
afirma que:
A educação infantil é o período de começo para a criança
de inserção no mundo do aprendizado, é na educação
infantil que a criança inicia o prazer pelo aprender, e é
por isso que os docentes devem-se conscientizar da
necessidade de um ensino de qualidade nessa fase da
vida dos alunos. (CUBERES,1997, P.23 apud
MANRIQUE, 1997, P.60).
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Na educação infantil é que a criança inicia o
seu desenvolvimento e aprendizado em todos
seus aspectos e é nesse período que a
professora deve ter uma ligação com seus
alunos de afetividade, pois as crianças se
desenvolvem e aprendem quando gostam de
sua professora.
A sala de aula é um espaço onde professores e alunos
convivem diariamente, onde o sujeito aprende e se
envolve ativamente no processo de ensinoaprendizagem por meio das interações sociais que
mantém com os outros e com os objetos do
conhecimento. No entanto, o sucesso dessa construção
vai depender basicamente da qualidade dessas
relações”. (LEITE, 2006 p.62)

O centro de educação infantil tem o papel de
contribuir

com

o

conhecimento

e

o

desenvolvimento e o bem-estar dos sujeitos.
O professor (educador) obviamente precisa conhecer a
criança. Mas deve conhecê-la não apenas na sua
estrutura biofisiologia e psicossocial, mas também na
sua interioridade afetiva, na sua necessidade de criatura
que chora, ri, dorme, sofre e constantemente
compreender o mundo que a cerca, bem como o que ela
faz ali na escola. (SALTINI, 1997, p.73)

Partindo desse pressuposto, as crianças
quando estão dentro do centro de educação
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infantil, eles têm uma rotina. Os professores
estabelecem uma relação de afeto com as
crianças

que

são

essenciais

para

o

desenvolvimento da mesma.
Cabe às professoras promover um
ambiente

onde

as

crianças

se

sintam

acolhidas, amadas a fim de se sentirem aptas
para a aprendizagem e o desenvolvimento.
Pesquisas mostram que a primeira
etapa da educação básica (educação infantil)
determina o quanto à criança vai ser bemsucedido depois, ao longo da vida escolar. A
educação infantil vai muito além do cuidar e
brincar, é a primeira formação da criança e a
possibilidade do seu mundo se ampliar.
Costumamos

observar

as

crianças

realizando atividades, brincando, imaginando e
notei como foram gratificantes e enriquecedor
esses

momentos,

para

a

pesquisa,

considerando esse aspecto como relevância
social. Por meio delas conseguimos saber
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muito da criança, do seu desenvolvimento,
aprendizagem e comportamento.
A importância de manter e preservar o
direito da criança de brincar refere-se à
relevância educacional da pesquisa, pois o
brincar dentro da creche influência muito na
aprendizagem,

desenvolvimento

e

na

construção do seu conhecimento.
Como relevância pessoal esse tema é
muito importante para a especialização e
atuação profissional, pois proporciona muito
mais conhecimento e direção. Profissionais da
educação veem a importância de a criança
pequena ser inserida ao centro de educação
infantil, onde terão seu desenvolvimento pleno
incentivado, a fim de atingir todos os objetivos.
Para

abordar

melhor

o

tema

é

necessário buscar a etimologia das palavras:
desenvolvimento, aprendizagem e infância.
Desenvolvimento significa ato ou efeito
de
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minuciosidade. O ato ou efeito de desenvolver,
fazer progredir, estar em uma velocidade.
A etimologia revela que o substantivo
aprendizagem deriva do latim “aprehendere”,
que significa apanhar, apropriar, adquirir
conhecimento. O verbo aprender deriva de
preensão, latim “prehensio-onis, que designa o
ato de segurar, agarrar e apanhar, prender,
fazer entrar, apossar-se de.
Etimologicamente infância é originária
do latim infans que significa aquele que não
fala. A infância é percebida pela sociedade, em
especial pela família, como uma fase de
alegria, de brincadeiras e de inocência.
Reconhecida como uma fase de extrema
importância para a formação do futuro adulto.
Assim como Brougère (2001), que afirma que a
infância é consequentemente, um momento de
apropriação de imagens e de representações
diversas que transmitam por diferentes canais.
Ele afirma que são muitas as fontes e que o
brinquedo é uma delas. Podemos notar isso
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quando vemos uma criança representando
alguma situação onde ela tem ao seu redor
várias bonecas e acessórios que imitam
objetos do seu cotidiano. Ela, por meio dos
brinquedos, trabalha o lúdico e a imaginação.
Foi utilizado um método bibliográfico de
pesquisa, recorrendo-se a autores como: Elvira
Souza Lima 2001; Ana Lúcia Paes de Barros
Pacheco 2004; Leila Dupret 2004; Beatriz
Ferraz

2010;

Patrícia

Rego

2010,

para

fundamentação teórica, que vai possibilitar
discutir o tema com mais propriedade.

MÉTODO
A reflexão implica numa permanente análise
sobre a ação e o pensamento, ou seja, requer
uma abertura de espirito a qual induz uma
consciência de si e do outro. Por isso partimos
em busca de teóricos que complementam e
baseiam essa pesquisa bibliográfica, onde
recorremos aos seguintes autores:

Lima

(2001), Pacheco (2004), Dupret (2004), Ferraz
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(2010),

Rego

(2010),

além

de

artigos

encontrados na internet que vieram a contribuir
com o trabalho apresentado.
Lima (2001), vêm expressando a importância
que tem o envolvimento da família com a
escola, caminhando juntas no processo de
desenvolvimento da criança.
Pacheco (2004), a autora frisa em sua fala
sobre a importância dos cuidados da família no
desenvolvimento da criança e a creche como
parceira nesse processo. Ela enfatiza também
que a creche era um direito da família, visto que
a mulher ingressando no mercado de trabalho
teria que ter um espaço que abrigasse os filhos
cujo a mãe necessitasse do atendimento.
Dupret (2004). Essa autora assim como a Ana
Lúcia Paes de Barros Pacheco, têm a mesma
concepção e a sua defesa no presente artigo,
destaca e investiga a prática e a concepção
dos educadores na interação da criança bem
como o seu desenvolvimento.
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Ferraz (2010). Nos auxilia com formação dos
educadores, sendo de suma importância para
o desenvolvimento da criança dentro dos
coletivos infantis.
Rego (2010). E O trabalho de Rego (2010), que
aqui usamos dialoga com os pensadores:
Piaget, Vygotsky e Wallon sobre a importância
e contribuição de cada um no desenvolvimento
e nas funções psicológicas no processo de
aprendizagem.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Da mesma forma, a boa proposta pedagógica
deve contemplar que esses sujeitos tenham
possibilidades de interação e não sejam
tratados

como

dependentes

passivos,

dos

completamente

adultos,

sem

outras

necessidades além das básicas.
Portanto a criança é um sujeito ativo, potente,
competente, com direito a voz e aprendem na
relação e interação com o outro, com materiais
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e até mesmo no ambiente projetado de
maneira

adequada,

permitindo

o

desenvolvimento.
Cabe aos educadores, propiciar um ambiente e
materiais contemplando as reais necessidades
das crianças, valorizando essa exploração
enriquecendo assim, o seu desenvolvimento.
É

essencial

entender

como

se

dá

o

desenvolvimento humano dentro de situações
coletivas, como a escola e ser formado, para
refletir sobre a própria prática.
Acreditamos que na educação infantil é o
princípio de tudo na vida da criança, onde ela
começa a ter contato com o mundo, com outras
crianças e isso marca o início do seu
desenvolvimento, e este conhecimento deve
ser trabalhado sempre com a mediação de um
adulto, no caso o professor deverá trabalhar o
seu

desenvolvimento de

forma plena e

completa, conhecendo a singularidade de cada
criança.
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Teóricos como: Piaget, Wallon, Vygotsky,
Freud nos mostram como as diferentes fases
correspondentes à idade das crianças são de
total importância para esse desenvolvimento
que citaremos no decorrer da pesquisa.
Para Vygotsky (2007, p. 100) desenvolvimento
e aprendizagem são processos interativos, ou
seja, ao aprender em um contexto social
específico o indivíduo está se desenvolvendo.
Partindo dessa concepção ele afirma que “o
aprendizado humano pressupõe uma natureza
social específica e um processo através do
qual as crianças penetram na vida intelecto
daqueles que os cercam”.
Assim como Brougère (2001), que afirma que
“a infância é consequentemente, um momento
de

apropriação

de

imagens

e

de

representações diversas que transmitam por
diferentes canais”. Ele afirma que são muitas
as fontes e que o brinquedo é uma delas.
Podemos notar isso quando vemos uma
criança representando alguma situação onde
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ela tem ao seu redor várias bonecas e
acessórios

que

imitam

objetos

do

seu

cotidiano. Ela, por meio dos brinquedos,
trabalha o lúdico e a imaginação.
E como recurso metodológico utilizaremos a
observação e participação. Optaremos por
esses recursos, por estarem ligados vivência e
experiência diária, sendo de suma importância
para esse trabalho monográfico. É a prática
que

forneceram

as

informações

mais

importantes para a construção do mesmo.
Quando a educação infantil (creche) não
fazia parte da educação básica o atendimento
as crianças eram de assistencialismo, visando
somente os cuidados e priorizando as famílias
que trabalhassem fora e hoje:
Segundo a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
título III Do Direito à Educação e do Dever de Educar,
Art. 4 I- educação básica obrigatória e gratuita dos 4
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada
da seguinte forma: (Redação dada pela lei nº 12.796, de
2013), a) pré-escola; (Incluído pela lei nº 12.796, de
2013). (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016).
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Dessa maneira crianças com a idade de 0 aos
3 anos e 11 meses podem receber o
atendimento nas creches, porém não se torna
obrigatório. Lembrando que a prioridade é a
“criança” e não a família que trabalha.

3.1 O papel do educador
O

professor

deve

ser

pesquisador

e

investigador no processo de desenvolvimento
dos sujeitos, agindo como mediador, quando
necessário e não esquecendo de dar voz à
criança.
O

professor/pesquisador

se

torna

um

descobridor das ações e de seus significados,
que se diferenciam nas relações e estruturas
sociais. Quando se depara com um problema,
o pesquisador deve avaliar seus contextos e
delimitar o processo da pesquisa, de forma que
possa interagir na vida do pesquisado.
Por isso destacamos e ressaltamos as crianças
com
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desenvolvimento de cada um perante as
atividades

que

realizamos,

e

o

que

anteriormente viam dificuldade em realizar,
hoje surpreendem. E acreditamos que é um
processo contínuo, no qual se dá pela
interação entre eles, com o meio, com a
professora e até em casa com a família. Ou
seja, é notável a sua estrutura mental, como se
modifica com o passar da idade.
Nós como educadores, devemos refletir sobre
nosso passado, presente e até futuro, para
então contribuir com a formação dos pequenos.
E partindo desses momentos de reflexões,
dessas lembranças de infância, pudemos
reviver muitos momentos marcantes e a partir
daí, sentir saudades, tristezas e alegrias,
percebemos que lembrar cada detalhe foi
importante para a formação da personalidade.
Sendo assim, a memória da infância possibilita
a construção de aprendizagens de nosso
conhecimento mais profundo: conhecimento do
ser.
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Procuramos tirar dos erros e decepções,
acertos futuros, pois nada acontece por acaso,
tudo na vida tem sua razão de ser e se estamos
passando ou passamos por momentos difíceis
aprendemos que a confiança e o respeito são
à base de tudo.
E assim vasculhando memórias, voltando ao
tempo, conhecendo nosso eu mais profundo,
que a partir daí podemos conhecer as crianças
por completo, para assim trabalhar o seu
desenvolvimento contribuindo com todo esse
processo por completo.
Acreditamos ainda que se todos os educadores
voltarem para dentro de si, e se conhecerem
verdadeiramente como são, poderão entender
melhor cada educando. Pois se você não se
conhece será difícil conhecer o outro, para
passar o seu conhecimento, sua experiência de
vida, seus valores morais e até cristãos.

3.2 A importância da família
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Acreditamos que toda informação sobre o
aluno serve para seu desenvolvimento, e para
os

pais,

poderem

acompanhar

esse

crescimento num todo.
Para ajudar nesse processo, nossa hipótese é
que as instituições de ensino devem colher
informações com os pais usando a agenda e
para dar um retorno aos pais sobre o
desenvolvimento do filho, a escola pode propor
que sejam tiradas fotos desses alunos em
diversos momentos do dia, e ao serem
postadas essas imagens, os pais terão maiores
possibilidades de acompanharem os avanços
dos filhos.
A família tem total responsabilidade pelo
desenvolvimento da criança até torna-la sujeito
de

si

mesma,

possibilitando

sua

individualização e autonomia, sendo senso de
respeito ao outro e a si mesma.
Os primeiros anos de vida da criança, ou
seja, o que dizemos de primeira infância são
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essenciais para o seu desenvolvimento físico,
emocional, cognitivo e cultural.
Nessa fase da vida deve ser combinado
o favorecimento do enriquecimento cognitivo
com uma maior atenção na prevenção de
adversidades

significativas

desenvolvimento

do

para

o

cérebro

(SHONKOFF,2011).
Aprendemos sobre o jeito de ser de cada
criança através da forma como se relaciona
com seus amigos, seus brinquedos, como
manifesta suas vontades e afetos; tolera suas
frustrações, através das primeiras expressões
gráficas e da linguagem.
Se a criança nasce com tendências a ser
agitada

ou

agressiva,

terá

o

seu

comportamento atenuado se conviver com pais
tranquilos, carinhosos e afetivos. Continuamos
afirmando que a ida dos pequenos ao centro de
educação infantil propicia um desenvolvimento
completo e integral da criança.
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3.3 como a escola deve agir
A escola é responsável pelo desenvolvimento
do educando, desenvolvendo atividades em
que as crianças possam conhecer e explorar o
seu

próprio

corpo,

com

imaginação

e

criatividade, interagindo consigo mesmo e com
as demais crianças, contribuindo com o seu
crescimento e com a sua aprendizagem,
atendendo as suas curiosidades e anseios
diante de situações vividas no seu dia-a-dia.
Todas essas experiências que fazem parte da rotina
devem ser organizadas em um currículo de forma a
proporcionar o desenvolvimento de habilidades, como
andar, e a aprendizagem de aspectos culturais, como o
hábito da leitura. (FERRAZ, Beatriz 2010).

No jogo do faz de conta é muito importante à
educadora
perguntando

interagir

com

quando

as

eles

crianças
estiverem

manuseando determinados brinquedos: você
está cozinhando? Cuidando do bebê? O adulto
deve estar atento ao desenvolvimento das
crianças, onde eles se expressão de diferentes
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maneiras e formas e cabe a nós educadores,
pais e responsáveis estarmos atentos a estas
expressões,

pois

fazemos

parte

desse

processo.
O desenvolvimento da criança dependerá igualmente
que ela tenha de explorar seu ambiente, expressar suas
emoções, ter contato com várias coisas e pessoas,
estabelecer relações afetivas. Dependerá, em suma, de
executar e exercitar tudo que é próprio de seu período
de desenvolvimento, o que lhe permitirá sentir-se
segura, desenvolver sua autonomia, constituindo-se
como indivíduo. (LIMA SOUZA ELVIRA, 2001).

Como

dissemos

anteriormente

o

desenvolvimento das crianças vai depender
muito do adulto que faça parte da rotina dessa
criança, passando segurança e incentivando
suas potencialidades de acordo com o seu
tempo, por isso é importante esse incentivo,
pois se ocorrer ao contrario poderá acarretar no
retardamento em seu desenvolvimento e isso
incitara em comportamentos inadequados.

Referências

834

Renata Belini Iche Chaves

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

Almeida, A.R.S. A emoção na sala de aula.
Campinas, SP. 2º ed. Papirus, 2001.

Brasil, ministério da educação e do desporto.
Secretaria

de

educação

Referencial

curricular

fundamental.

nacional

para

a

educação infantil. Brasília: MEC/ SEF, 1998.

BROUGÉRE, Gilles. Brinquedo e cultura. São
Paulo: Cortez, 2001.

GODRIDGE, Tracey. Johnson`s seu bebê
dos 6 aos 12 meses. São Paulo: Publifolha,
2004.

LIMA, Souza Elvira. Conhecendo a criança
pequena. São Paulo: Sobradinho 107, 2001.

MOREIRA, Carla Mello. Guia crescer do
bebê. São Paulo: globo, 2004.

835

Renata Belini Iche Chaves

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

Disponível

em:

<

http://

www.webartigos.com/artigos/alfabetizacao-eletramento-implicacoes-e-possibilidades-noambito-escolar/ Acesso> em:04 agosto 2019.

Disponível

em:

<http:

www.materna.com.br/desfraldamento-regadoa-amor-e-atencao/>Acesso em: 13 agosto
2019.

Disponível

em:

<http:reginanicolosi.com.br/desenvolvimento.a
sp>Acesso em: 14 agosto 2019.

Disponível

em:

<http://meuartigo.brasilescola.com/educacao/
O-desenvolvimento-cognitivo.htm> Acesso em:
18 agosto 2019.

Disponível

em:

<http://www.notapositiva.com/trabestudantes/t
rabestudantes/psicologia/psicologia836

Renata Belini Iche Chaves

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

trabalhos/cresccriancapiaget.htm> Acesso em:
24 agosto 2019.

Disponível
em:<http://coral.ufsm.br/lec/0200/cintial&c4.htm>Acesso em: 24 agosto 2019.

Disponível
em:<http:www.periodicos.unc.br/index.php/drd
/article/dowload/215/284>Acesso

em:

25

agosto 2019.

Disponível
em:<http://www.anj.org.br/jornaleeducacao/bib
lioteca/artigos/ensinar-e-aprender-nao-etransmitir-conhecimento>Acesso

em:

25

agosto 2019.

Disponível
em:<http://www.lenderbook.com/infancia/>Ace
sso em : 25 agosto 2019.

837

Renata Belini Iche Chaves

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

Disponível
em:<http://jucycabral.blogspot.com.br/2008/09
principais-teoricos-e-suascontribuies.htm1>Acesso em: 25 agosto 2019.

Disponível

em:

<http://www.juterapeutaocupacional.com/pdf/d
esenvolvimento.pd.f>Acesso em 26 agosto
2019.
Disponível

em:

http://acervo.novaescola.org.br/educacaoinfantil/0-a-3-anos/beatriz-ferraz-fala-sobrecuidados-conteudos-creche-educacao-infantilbebes-criancas-535155.shtml>Acesso em: 30
de outubro 2019.

Disponível

em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L93
94.htm> Acesso em: 06 de novembro 2019.

838

Renata Belini Iche Chaves

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

PROPOSTAS

PARA

FORMAR

LEITORES NAS SÉRIES INICIAIS
Shirley Martins De Freitas

Através do desenvolvimento do nosso trabalho,
pudemos observar que o processo de leitura
prazerosa é uma questão pessoal, partindo do
pressuposto de que a criança de 7 ou 8 anos
tem características próprias e o prazer é algo
que surge de suas vivências. Dessa maneira a
prática

da

leitura

surge

através

do

envolvimento que o material lido desperta em
cada criança, porém o mesmo material pode
agradar alguns leitores e distanciar outros,
justamente por causa das peculiaridades de
cada um.

A postura do professor com relação à prática
de leitura deve ser constante no seu cotidiano,
servindo de exemplo para aguçar e estimular o
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hábito da leitura em seus educandos. Como
sabemos,

as

crianças

se

espelham

no

comportamento dos adultos e principalmente
nas ações executadas pelos seus professores
no âmbito escolar, sendo pouco provável
formar um leitor se o professor não tem o hábito
de ler para seus alunos.

Isabel Solé (1998) aponta que o prazer da
leitura pode ser claramente visível, diante da
postura de professores que são leitores
assíduos e que se empolgam em compartilhar
um texto com seus alunos, desenvolvendo e
oferecendo aos mesmos uma leitura clara,
harmoniosa e envolvente. A prática diária da
leitura ajuda a formar novos leitores, pois a
repetição freqüente do ato de ler resulta-se em
hábito e consequentemente torna-se uma ação
comum e indispensável no cotidiano.
Outro fator indispensável para a formação de
leitores é o envolvimento do meio, crianças que
crescem num ambiente repleto de materiais a
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serem lidos têm maiores chances de vir a se
tornarem leitores. Dessa maneira, a família
contribui

imensamente

na

formação

de

pequenos leitores, pois a mesma disponibiliza
as crianças materiais de leitura diversificados e
esse maior acesso facilita a construção do
hábito, consequentemente pais leitores ajudam
a formação de filhos leitores.

Despertar na criança o prazer da leitura é
proporcionar-lhe novos caminhos e novas
possibilidades para descobrir o mundo e com
ele relacionar se de maneira ampla. A leitura
deve ser vista como uma herança que a
educação é capaz de propiciar, e todo
profissional de ensino tem por obrigação esse
despertar.

O interesse pela leitura pode e deve ser
despertado

através

das

infinidades

de

portadores de textos, nos quais oferecem uma
diversidade cultural altamente rica e cativante.
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Através dos portadores de textos podemos
desenvolver diversas maneiras de trabalhar a
leitura em sala de aula. Apresentaremos a
seguir sugestões de como é possível vir a
formar um leitor, fazer com que esse desperte
para o prazer de ler por meio de textos
narrativos,
diferentes

informativos,
tipos

características
mencionadas

de

textos

próprias
a

fim

poéticos.

que

de

Os

possuem
devem

facilitar

a

ser
sua

compreensão pelas crianças.

Conforme pesquisa realizada via internet (sitewww.graudez.com.br, em 19/09/2007), segue
informações sobre os diferentes tipos de
textos:
Textos

narrativos

parágrafos,

podem

-

organizam-se
apresentar

em

dialogo,

apresentam inicio, meio e fim, prevalece o
aspecto ficcional (inventivo), irreal. Na notícia
os personagens, as ações, o espaço, e o tempo
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são reais. Apresentam personagens (fictícios
ou não), ação, enredo, conflito. Temos como
exemplo

romance,

conto,

fábula,

lenda,

crônica, histórias em quadrinhos, notícia, carta
e bilhete.
Textos informativos – têm como objetivo a
exposição de idéias ou propostas para levar o
leitor a

adotar certa

postura.

Envolvem

personagem, ação, espaço - Exemplos: artigos
de revistas e de jornais, folheto de publicitário
(panfleto), mapa, receita, verbete – textos de
dicionário, textos de instrução (dobradura,
bulas de remédio).

Textos poéticos: também há personagens
fictícios, mais importantes do que na narrativa
é o modo como as palavras se relacionam e o
modo que estabelecem as rimas. Esses tipos
de textos organizam-se em versos, que por sua
vez constituem-se estrofes. Como exemplos de
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textos poéticos têm: poema, letra de música,
parlenda, adivinha, dito popular.

Caberá

ao

educador

informar

a

seus

educandos os tipos de textos que estão sendo
trabalhados,

pois

auxiliará

não

só

na

compreensão do texto, como na percepção das
características do tipo de texto lido e em
atividades de redação.

Portadores de textos
Podemos entender como portadores de
textos, todo material escrito que oferece
informação ao sujeito. Os diferentes tipos de
textos apresentam se com características
próprias, conforme tópico anterior e contém
uma significante quantidade de informações
que constituem nosso meio e que constituem
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nosso meio e resultarão na formação do
conhecimento.

Trabalhar com diferentes tipos de textos
requer

uma

atenção

especial

desde

o

planejamento escolar.a equipe de educadores
precisa definir os seus objetivos e os conteúdos
específicos de cada série organizando-os em
ciclos para conseqüentemente obter bons
resultados.

Uma sugestão para esta organização
seria uma tabela contendo todos os tipos de
textos necessários para o Ensino Fundamental
em destaque às séries inicias. Os textos
narrativos, literários, informativos, entre outros,
precisam ser criteriosamente selecionados,
com uma adequação e seqüência correta a
cada faixa etária. Esses critérios de seleção
devem considerar, por exemplo:

A complexidade do gênero;
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O nível de dificuldade da atividade em relação
ao gênero.
A familiaridade dos alunos com os gêneros, e
apresentação de forma envolvente dos novos
textos.
A adequação do conteúdo do texto à faixa
etária.
A importância do gênero em função de
determinados projetos de trabalho.
Os

critérios,

por

exemplo,

podem

ser

apresentados como nesta tabela abaixo:
Programação do trabalho com diferentes
textos:
Gêneros

1ª

2ª série

3ª série

4ª série

série
História

em

quadrinhos/
gibis
Receitas
Letras

de

músicas
Poesia
Contos

de

assombração
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Contos

de

aventura
Contos de fada
Catálogos
Receitas
Piada
Fábulas
Lendas / Mitos
Parlenda
Bilhetes
Adivinha
Trava-língua
Carta
Lista
Reportagem
Notícia
Rótulos
Crônicas
Texto teatral
Provérbios
Atividades Exporádicas

Atividades Frequentes

Em cada item apontado é fundamental
destacar a série que fará uso dos portadores e
a forma que serão trabalhados. A importância
847

Shirley Martins de Freitas

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

maior está no prazer de ler que esses diversos
textos proporcionam, sem pensar em resultado
pedagógico automático, mas deixamos abaixo
sugestões para se utilizar esses textos, tais
como:
Produzir oralmente, o que significa utilizar a
fala para recontar textos conhecidos ou para
criar textos próprios.
Ler em voz alta, individual, coletivo.
Escutar significa ouvir a leitura feita pelo
professor ou alunos.
Escrever, não significa “copiar”, mas sim,
produzir textos por escrito. Se a situação for de
cópia, é preciso deixar claro no quadro.

Poesia
Segundo Cristiane Madanêlo de Oliveira “Estudos das diversas modalidades de textos
infantis” (on line, acesso em 19/09/2007),
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poesia tem uma configuração distinta dos
demais gêneros literários. O texto poético
apresenta uma estrutura rica e ampla, capaz de
permitir a liberação do imaginário e dos sonhos
das pessoas. Constantemente, ele deve ser
trabalhado em sala de aula, de maneira que
possa vir a romper com possíveis fastios.

Contudo devem se manter alguns
cuidados ao serem lidos, tais como: a
entonação da voz, o controle da respiração, a
dramaticidade, a posição corporal, os gestos e
dessa

maneira

desenvolver

o

trabalho

atendendo as seguintes necessidades:

Escolher textos de grandes autores, que
tenham qualidade e respeitem a faixa etária
dos alunos.
Os poemas para as séries iniciais, devem ser
preferivelmente narrativos e estruturados em
jogos
849
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refrões intrigantes, figuras, imagens bonitas e
momentos lúdicos.
O educador deverá ser mediador na relação
entre as crianças e os poemas, de maneira que
os tópicos a serem analisados se tornem
significativos.
Um poema que fornece representações de
movimentos expressivos motiva muitos os
educandos, como por exemplo, a poesia “Trem
de ferro” de Manoel Bandeira.
Trem de ferro

Café com pão
Café com pão
Café com pão
Virge Maria que foi isso maquinista?
Agora sim
Café com pão
Agora sim
Voa, fumaça
Corre, cerca
Ai seu foguista
Bota fogo
Na fornalha
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Que eu preciso
Muita força
Muita força
Muita força
(trem de ferro, trem de ferro)
Oô...
Foge, bicho
Foge, povo
Passa ponte
Passa poste
Passa pasto
Passa boi
Passa boiada
Passa galho
Da ingazeira
Debruçada
No riacho
Que vontade
De cantar!
Oô...
(café com pão é muito bom)
Quando me prendero
No canaviá
Cada pé de cana
Era um oficiá
Oô...

851

Shirley Martins de Freitas

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

Menina bonita
Do vestido verde
Me dá tua boca
Pra matar minha sede
Oô...
Vou mimbora vou mimbora
Não gosto daqui
Nasci no sertão
Sou de Ouricuri
Oô...
Vou depressa
Vou correndo
Vou na toda
Que só levo
Pouca gente
Pouca gente
Pouca gente...

(trem

de

ferro,

trem

de

ferro)

Manuel Bandeira in "Estrela da Manhã” 1936

Abaixo, seguem algumas sugestões de
seqüência didática para a elaboração de um
projeto, no qual tem o objetivo de trabalhar
poesias.
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Poemas para ler

Procurar e ler poemas.
Fazer

breves

análises:

a

linguagem,

a

comparação, a metáfora do que falam.
Classificá-los por temas.

Poemas para declamar

Procurar, ler e cantar muitos poemas.
Análise de poemas, versos curtos e longos,
ritmos.
Criar rimas.

Poemas para ler e para olhar

A relação entre a imagem visual e o seu
significado (forma das letras e das palavras).
A poesia visual.
A criação de poemas visuais.
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Poemas para brincar

Os acrósticos.
O limerique.
A trova.
Os encadeamentos, as acumulações e as
repetições.

Como finalização do projeto pode-se fazer um
Sarau, confeccionar um livro coletivo ou
realizar uma Mostra Cultural, onde serão
apresentados

os

trabalhos

elaborados

e

declamações de poesias e/ou poemas pelos
alunos.

História em quadrinhos
As histórias em quadrinhos, conhecidas
popularmente como “gibis” são constituídas
através de pequenos diálogos entre os
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personagens que a compõe, seguidas de
interjeições, onomatopéias, desenhos e cores,
no qual demonstram ações, proporcionando
vida às histórias. Durante sua leitura, os alunos
escutam,

acompanhando

a

história

observando-a, pois esse tipo de texto se apóia
inteiramente na imagem, dessa maneira as
revistas podem:

Serem vista, ouvidas, lidas ou reescritas, sendo
possível desenhar quadrinhos a partir dos
textos lidos.
O educador pode contar as crianças um pouco
da história dos quadrinhos, dizer como são
feitos e falar de alguns mais conhecidos.
Os quadrinhos elaborados sem textos escritos
nos balões, que possuem somente imagens,
possibilitam

maior

desenvolvimento

da

criatividade das crianças.
Escolher em votação algumas produções para
realizar a leitura para todos.
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Trabalhar com o Alfabeto ilustrativo dos
personagens, como por exemplo da Turma da
Mônica, que contem a letra inicial dos nomes
dos personagens; A de Anjinho, B de Bidu, e
assim sucessivamente.
Todos os textos produzidos pelo grupo são
expostos em um painel e os desenhos podem
ser feitos no mesmo, intermediando leituras e
escrituras.

Contos de fada
Segundo Cristiane Madanêlo de Oliveira
- “Estudos das diversas modalidades de textos
infantis” (on line, acesso em 19/09/2007), os
Contos de Fadas
“...

caracterizam

elemento´fada´(...)

se

pela

dotada

presença
de

virtudes

do
e

poderes sobrenaturais, interferem na vida dos
homens para auxiliá los em situações limites...”
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Apresentam em textos narrativos curtos,
podendo facilmente ser apresentado oralmente
e resultando numa fácil compreensão pelas
crianças. As histórias se tornam envolventes
através da magia e do encantamento que
proporcionam

às

crianças,

principalmente

porque os heróis protagonistas sempre vencem
a batalha contra o mal. Os contos de fadas
estruturam se da seguinte forma: inicio,
ruptura, confronto e superaçãode obstáculos e
perigos, restauração e desfecho.
Os Contos de Fadas são eternizados ao longo
das gerações, como por exemplo; Rapunzel,
Branca de Neve e os Sete anões, Chapeuzinho
Vermelho e diversos outros clássicos.

Para trabalhar os Contos, o professor conta e
lê as histórias para as crianças e pode envolvêlas dando vida aos personagens, utilizando
recursos visuais como máscaras, fantoches,
quadros e adereços em geral.
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Pode-se trabalhar com os contos de maneira
ampla e diversificada, como por exemplo:

Inventando um novo final, com intuito de mudar
o rumo da história ou colocar aventura.
Dramatizar os contos.
Trabalhar com Jograis, sendo que, cada
criança tem a sua participação.
Eleger textos para serem lidos à classe toda,
comentando e respeitando inicio, meio, e fim
das mesmas.
Propor produções individuais e/ou coletivas por
escrito, buscando novas versões das histórias.
Discutir em grupo os pontos mais significativos
da história.
Verificar as diferenças apresentadas diante do
texto narrativo, televisivo e auditivo dos
mesmos contos.

Lenda
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Para Cristiane Madanêlo de Oliveira - “Estudos
das diversas modalidades de textos infantis”
(on line), a lenda é uma narrativa breve
baseada na tradição oral misturando se
referenciais históricos e imaginários. “...um
sistema de lendas que trate de um mesmo
tema central constitue se mitos(...). A lenda, em
especial as mitológicas, constitui o resumo do
assombro e do temor do homem diante do
mundo e uma explicação necessária das
coisas.”

Se

os

mitos

não

se

fixam

necessariamente no tempo e no espaço, a
lenda quase sempre tem o espaço delineado,
já que sua finalidade é relatar um determinado
acontecimento ou fato, onde o imaginário e o
maravilhoso superam o histórico e o real.

Ambas trazem riqueza em suas dimensões
locais e universais e dessa maneira é possível
seguir alguns passos a serem trabalhadas:
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O professor deve contar expressivamente uma
lenda ou mito, utilizando apoio visual diversos.

Em

seguida

conversar

sobre

os

fatos,

personagens e situações mais marcantes.

Explorar a narrativa por meio de perguntas,
deixando

um

tempo

para

as

crianças

discutirem as respostas em grupo antes de
responder, podendo assim justificar suas
eventuais respostas.
Reescrever a lenda ou mito de forma individual
ou coletiva, com auxilio do educador se
necessário, recebendo correções após as
tentativas dos alunos.

Eleger dois textos pra serem lidos à classe em
voz alta.

Comentar sobre as escolhas dos textos.

Elaborar produções com massa de modelar.
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Confeccionar livros coletivos e individuais.

Trabalhar com recortes e colagens em geral.

Listas
As Listas são essenciais para a fixação de
assuntos diversos que ajudam compor o
repertório das crianças, sendo inúmeros os
temas:

Nomes próprios.
Personagens de Contos diversos
Frutas.
Animais.
Objetos.
Transportes.
Alfabetos.
Palavras.
Frases.
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Títulos de livros.
Parlendas.
Trava-lingua.
Mitos.
Adivinhas.
Piadas.
Rótulos.

Rótulos
O rótulo pode ser visto como a identidade do
produto, apresentam textos curtos e objetivos,
neles encontramos todas as características dos
determinados produtos industrializados; como
nome, peso, data de validade, etc. Eles são
primordiais para o executar o trabalho em sala
de

aula,

podendo-se

construir

materiais

diversificados e as seguintes didáticas que
podem ser trabalhadas:
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Alfabeto de rótulos de alimentos, produtos de
limpeza, higiene pessoal, entre outros. A letra
inicial da palavra é a letra do produto, por
exemplo, A - Assolan, B - Bombril, e assim
sucessivamente.

Jogos da memória de rótulos, no qual as
crianças trazem os panfletos, recortam e colam
juntamente com o professor para auxiliá-las,
devendo conter a figura do produto de um lado
e o nome do outro.

O jogo de bingo de rótulos, as crianças trazem
as figuras para serem recortadas e coladas.
São

anexadas

em

cartelas

com

quatro

divisões. O professor escreve o nome dos
produtos em fichas e deixa-as em um saco
plástico para sorteá-las e os alunos marcam
com feijões ou botões o produto sorteado.

Jogo de percurso de rótulos.
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Jogo do ludo de rótulos.

Fichas contendo imagem do produto e ao lado
divisões conforme a quantidade de letras para
serem montadas com letras móveis para
formar a palavra, por exemplo:

Desenho
da
bolacha;
“Trackinas”

Murais com as embalagens mais conhecidas
trazidas pelas crianças, para serem expostas
na sala para a leitura.

Caça- palavras e cruzadinhas, com nomes dos
produtos.
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Fábulas
Segundo Cristiane Madanêlo de Oliveira “Estudos das diversas modalidades de textos
infantis” (on line, acesso em 19/09/2007), as
Fábulas são narrativas vividas por animais
referenciando situação humana, com objetivo
de transmitir moralidade, pois apresentam
significados em cada histórias e estimulam a
aprendizagem em cada historia. As crianças
conseguem

compreendem

seus

reais

ensinamentos pelas entrelinhas da leitura. As
fábulas de Esopo apresentam-se em forma de
textos

narrativos,

geralmente

curtos,

relacionados ao cotidiano, contém simples
conselhos sobre lealdade, generosidade e as
virtudes do trabalho. Os personagens são
basicamente

animais

que

apresentam

comportamento humano. Já os textos de La
Fontaine não apresentam grande originalidade
temática, mas recebem um tempero de fina
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ironia, além de tornar as fábulas de Esopo mais
atuais também criou suas próprias, dentre elas:
"A cigarra e a formiga" e "A raposa e as
uvas",“O lobo e o cordeiro”, “A raposa e o
esquilo”, “Animais enfermos da peste”, “A corte
do Leão”, “O Leão e o rato”.

Em textos poéticos, as fábulas são textos que
precisam estar presentes no cotidiano escolar.
As histórias ao mesmo tempo em que distraem
o leitor, apresentam virtudes e os defeitos
humanos

através

dos

animais.

Algumas

associações das características dos animais e
humanos, feitas pelas fábulas são: leão – poder
real; raposa – astúcia e esperteza; cordeiro –
ingenuidade, lobo – dominação do mais forte.

Propomos a seguir algumas técnicas para o
trabalho com fábulas:

Para trabalhar as narrativas devem se fazer o
uso
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sombras, máscaras, recortes de papel, objetos
do cotidiano, desenhos, fotos, sons, entre
outros que enriquecem a leitura e dão vida aos
personagens envolvendo os ouvintes.

Contracenar uma peça teatral com fantoches,
pinturas no rosto e adereços em geral que
valorizam o texto e alegram as crianças
possibilitando-as de participarem de forma
ativa dentro de um contexto, dando um real
significando para atividade.

A confecção de um livro coletivo ou individual e
declamação das mesmas.

Outras propostas de trabalho
“Varal de Jornais”, que poderá ser utilizado
frequentemente

como

recurso

de

apoio.

Possibilitará ao aluno enriquecer seu repertório
acerca de dados e informações do cotidiano.
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Enfatize com propostas de questionamentos as
notícias, anúncios trazidos pelos alunos,
iniciando com a motivação da classe e
colocando os em contato com a imprensa,
satisfazendo sua curiosidade ante o mundo.
Deixar

que

descubram

a

variedade

de

conteúdo do jornal e instiga-los a encontrar
informações diversas, como por exemplo:
programas de TV, jogos, resultados esportivos,
previsão do tempo, além de criar situações em
que possam ler as noticias interpretando como
um jornalista.
“Cantinho da leitura” - ter um pequeno acervo
de revistas, livros, artigos de jornais. Permitir
que a criança pegue e leia o que prefere. Em
outro momento escolher com a criança um
tema para aquele dia e explora-lo na sala
através da leitura.

Para trabalhar com receita, propomos que
realizem apresentação de cartaz de receita e
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em roda de conversa possam identificar suas
características e função. Realizar eleição com
a sala dividida em grupos, para que cada um
escolha a receita preferida. Socializar a
escolha

com

outros

grupos

e

após

confeccionar livro coletivo de receitas da turma,
utilizando varias unidades de medida, como
deve ser feito a marcação do tempo de
cozimento de cada alimento. Fazer com que
cada criança receba uma copia do livro.

Parlendas/ Adivinhas - Fazer a leitura após
distribuir a parlenda fora de ordem, para que as
crianças

organizem

completando

com

a

palavra que falta. confeccionar murais e
cartazes, caça-palavras e cruzadinhas. Cantar.
Criar parlendas e adivinhas. Pode ser feito uma
competição, para verificar quem obterá mais
acertos. Observar as palavras que rimam.
Dramatização. Confecção de sucatas com os
personagens
869

utilizando;

argila,

papéis

Shirley Martins de Freitas

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

variados,

lantejoulas,

gliter

e

materiais

diversos.
Trava-língua

-

Leitura

da

trava-língua

observando a combinação de palavras e
solicitar que o aluno tente formular uma travalíngua. Brincar de repetir a trava-língua de
maneira bem rápida para realmente terem a
sensação de estarem enrolando a língua.

Este

capítulo

encerra-se

com

algumas

sugestões aos professores de como é possível
trabalhar com crianças recém alfabetizadas,
fazendo uso diversificado de

portadores de

textos, afim de que possam despertar hábitos
de leitura prazerosa e não apenas com o intuito
de estudos ou informação, que é feita como
exigência no cotidiano escolar. Cabe a cada
professor, como mediador e através de suas
práticas cotidianas de leitura, adequar e
aprimorar as propostas de acordo com as
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necessidades de seus alunos.
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Criptografia

em

sala

de

aula:

resolvendo matrizes
Simone Paes Gonçalves Nogueira

Após a aplicação dos conceitos e a observação
do domínio dos alunos em tais operações, o
professor poderá utilizar como ferramenta o
Excel, onde os alunos resolverão as operações
com matrizes de maneira mais rápida e com o
auxílio de um equipamento que os alunos
adoram e se sentem motivados a trabalhar.

Matrizes

Definição de matrizes

Sendo m e n úmeros naturais não nulos,
denomina-se uma matriz de ordem (ou tipo) m
x n, uma tabela retangular constituída por m
linhas e n colunas.
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A = [ai,j]mxn =

Cada elemento de uma matriz é indicado por uma letra
minúscula aij, onde ‘i’ representa a linha, e ‘j’ a coluna em
que o elemento está localizado.

Matrizes especiais
Matriz quadrada é a que tem o número de
linhas igual ao número de colunas, m = n.
Matriz diagonal é a que tem elementos nulos
fora da diagonal principal.
Matriz nula é aquela que possui todos os
elementos iguais a zero.
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Matriz identidade, denotada por In, tem os
elementos da diagonal principal iguais a 1 e
zero fora da diagonal principal.
Matriz diagonal é aquela que tem todos os
elementos nulos fora da diagonal principal.
Alguns elementos da diagonal principal podem
ser nulos.
Matriz transposta:

é a matriz que

bij = aji.

Indicamos por At

Operações com matrizes

Adição e subtração:

Só podemos adicionar ou subtrair matrizes de
mesma ordem. Para fazermos a operação,
somamos ou subtraímos os elementos
correspondentes.
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A mxn + B mxn = C mxn

OU

A mxn - B mxn = C

mxn

Assim:

C= A + B ↔ cij = aij + bij

Exemplo:

Propriedades:
A+B=B+A
A + (B + C) = (A + B) + C
A + 0 = A , onde zero denota a matriz nula.

Multiplicação por escalar:

Seja A = [aij]

m x n

e k um número, então

definimos uma nova matriz:
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k. A = k . [aij]
Exemplo:
2.

3 4
−1 5

=

6
4
−2 10

Multiplicação de matrizes:
Sendo A = [aij] m x n e B = [bij] n x p . Definimos o
produto A por B como C = [cij] m x p. , tal que:
cij = ai1 . b1j + ai2 . b2j + ... + ain . bnj
Observações:

Só podemos efetuar o produto de duas
matrizes A

m x n

e B

n x p

, se o número de

colunas da primeira matriz for igual ao número
de linhas da segunda matriz e o resultado será
de ordem : m x p.
O elemento cij (i-ésima linha e j-ésima coluna
da matriz produto) é obtido, multiplicando os
elementos da i-ésima linha da primeira matriz
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pelos elementos correspondentes da j-ésima
coluna da segunda matriz, e somando estes
produtos.
Exemplo:

Propriedade:

Em geral AB ≠ BA (podendo, até mesmo, um
dos produtos estar definido e o outro não).

Aplicação do conceito de matrizes na
Criptografia

Uma mensagem pode ser codificada,
relacionando cada letra do alfabeto com, uma
outra letra do alfabeto, como por exemplo, no
código de César, andando 3 letras a frente.
a b c d e f g h i j k l
m n o p q r s t u v w x y z
Alfabeto original
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D E FGH I J KLM NO
P QR S TUV W X Y ZAB C
Alfabeto cifrado

Fig.4

A cifra de César, baseado no alfabeto cifrado

com deslocação de três letras, em relação ao original.
(Singh p. 27)

Também podemos associar números a letras
do alfabeto. Neste método, o professor deverá
aplicar matrizes e suas inversas como chaves.
Explica-se aos alunos que com esta aplicação,
torna-se mais difícil para um interceptador
decifrar a mensagem.
O

professor

pode

utilizar

um

exemplo,

utilizando uma matriz A e sua inversa A-1 ,
lembrando que para facilitar o cálculo da matriz
inversa estas devem ter determinantes 1 e -1.
Veja:

Alfabeto original

a b c d e f g h i j k

l m n o p q r s t u v w x y z
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Alfabeto cifrado

26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
Fig.5

2 1

alfabeto cifrado com associação de números e

letras (Sullivan / Mizrahi p. 123)

Neste código a palavra AMOR torna-se 26
14 12 9.

Agora, vamos codificar a seguinte mensagem:
A VIDA É MUITO BOA
Dividindo a mensagem em pares de letras, a
mensagem torna-se:
AV ID AE MU IT OB OA
(Se uma letra ficar isolada, introduziremos
arbitrariamente a letra Z na ultima posição).
Aplicando a relação entre letras e números,
conforme a fig.5, temos:

(𝐴𝑉) = (26
)
5
(𝐴𝐸) = (26
)
22
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14
(𝑀
)
=
(
)
𝑈
6
(𝑂𝐵) = (12
)
25

(𝑇𝐼 ) = (18
)
7

(𝑂𝐴) = (12
)
26
Escolhemos, arbitrariamente uma matriz A =
[

2 3
] , que conhecemos sua inversa A -1 =
1 2

[

2 −3
]
−1 2

.

Agora transformaremos os vetores coluna, que
representam

a

mensagem,

através

da

multiplicação de uma delas, à esquerda, pela
matriz A:

(𝐴𝑉) =(21 32) .
𝐼
2 3
A . (𝐷) =(1 2) .
𝐴
2 3
A . (𝐸 ) =(1 2) .
𝑀
2 3
A . ( 𝑈 ) =(1 2).
𝐼
2 3
A . (𝑇 ) =(1 2).
A .

883

67
(26
)=
(
)
5
36
105
(18
)=
(
)
23
64
118
(26
)=
(
)
22
70
46
(14
)=
(
)
6
26
57
(18
)= ( 32
)
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A .
A .

99
(𝑂𝐵) =(21 32). (12
)=
(
)
25
62
102
(𝑂𝐴) =(21 32). (12
)=
(
)
26
64

A mensagem codificada é:
67 36 105 64 118 70 46 26 57 32 99 62
102 64
Para decodificar ou arrumar a mensagem
acima, disponha os pares de números em
vetores coluna 2 x 1. Depois, multiplique à
esquerda cada vetor coluna por A-1.

67
2 −3
( 36
) =(−1
)
2
( 26
)
5
105
2 −3
A-1 . ( 64 ) =(−1 2)
18
( 23
)
118
2 −3
A-1 . ( 70 ) =(−1 2)
26
( 22
)
46
2 −3
A-1 . ( 26 ) =(−1 2)
( 14
)
6

A-1 .
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57
2 −3
57
( 32
) =(−1
)
.
(
)=
2
32
( 18
)
7
99
2 −3
99
A-1 . ( 62 ) =(−1 2) . (62)=
12
( 25
)
102
2 −3
102
A-1 . ( 64 ) =(−1 2) . ( 64 )=
12
( 26
)

A-1 .

E então, a mensagem original foi obtida:
AV ID AE MU IT OB OA
Organizando:
A VIDA É MUITO BOA
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A EVASÃO
ESCOLAR

E

O

ABANDONO

Solange Hitomi Kurozaki

A evasão e o abandono escolar são dois
temas educacionais intensamente analisados nas
ciências sociais. Uma rápida pesquisa nos sítios
pertinentes comprova o nível de preocupação com a
conceituação, as causas e conseqüências
socioeconômicas do tema. Podemos citar, dentre
outros, os estudos de Steinbach (2012) e Pelissari
(2012), Riffel e Malacarne (2010), Ferreira (2013),
(Machado, 2009, Digiácomo (2005), krawczyk
(2011), Neri (2009).
Os dados estatísticos sobre o tema
contribuem para o grau de interesse sobre a
evasão/abandono escolar e confirmam a necessidade
de compreensão do fenômeno com vistas a sua
superação. Tomemos como referência os dados
publicados em 2017 pelo do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) sobre o fluxo escolar na educação básica:
"..... Os novos dados revelam que 12,9% e 12,7% dos
alunos matriculados na 1ª e 2ª série do Ensino Médio,
respectivamente, evadiram da escola de acordo com o Censo
Escolar entre os anos de 2014 e 2015. O 9º ano do ensino
fundamental tem a terceira maior taxa de evasão, 7,7%,
seguido pela 3ª série do ensino médio, com 6,8%.
Considerando todas as séries do ensino médio, a evasão chega
a 11,2% do total de alunos nessa etapa de ensino. A série
histórica revela, em todas as etapas de ensino, uma queda
progressiva na evasão escolar de 2007 a 2013, mas o
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comportamento se altera em 2014, quando as taxas aumentam.
A evasão é maior nas escolas rurais, em todas as etapas de
ensino. O Pará tem a mais alta taxa de evasão em todas as
etapas de ensino, chegando a 16% no ensino médio. A
migração para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é mais
expressiva ao final do ensino fundamental, quando chega a
3,2% e 3,1%, no 7º e 8º ano, respectivamente. Em relação à
rede de ensino, a migração é maior na rede municipal dos anos
finais do ensino fundamental, quando alcança uma taxa de
3,8%. Já no ensino médio, a migração é mais expressiva na
rede estadual de ensino, com 2,4%".

O primeiro desafio ao analisar o tema é a
dificuldade de adoção de um conceito sobre a
evasão/abandono escolar para iniciarmos o processo
de compreensão do tema. Os estudiosos da temática
adiantam a complexidade em conceituar a
evasão/abandono escolar devido aos diferentes
enfoques teórico-metodológicos que derivam a
configuração polissêmica da sua definição. O
fragmento a seguir vem de encontro às nossas
preocupações:
"..... Várias formas de interpretação não permitem definir
exatamente “evasão e abandono escolar”. A diversidade de
conceituação atrapalha a quantificação precisa dos casos,
dificultando o estudo das causas e dos princípios que podem
levar a alternativas claras e objetivas para superação desse
problema que perdura até hoje. É basilar a compressão das
relações entre os motivos de ingresso e a trajetória dos
permanecentes, dos desistentes e egressos desse público,
dentre muitas outras questões" ( Filho e Araújo, 2017, p.37).
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Segundo Riffel e Malacarne (2010, apud
Filho e Araújo, 2017, p.37) o conceito de evasão
escolar refere-se ao abandono definitivo do
estudante dos bancos escolares, já o abandono
escolar é entendido como a não permanência do
estudante na escola podendo, este, retornar no ano
letivo posterior. Vejamos:
"........ Evasão é o ato de evadir-se, fugir, abandonar; sair,
desistir; não permanecer em algum lugar. Quando se trata de
evasão escolar, entende-se a fuga ou abandono da escola em
função da realização de outra atividade. A diferença entre
evasão e abandono escolar foi utilizada pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/Inep
(1998). Nesse caso, “abandono” significa a situação em que o
aluno desliga-se da escola, mas retorna no ano seguinte,
enquanto na “evasão” o aluno sai da escola e não volta mais
para o sistema escolar. Já o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica/Ideb (2012) aponta o abandono como o
afastamento do aluno do sistema de ensino e desistência das
atividades escolares, sem solicitar transferência".

As causas da evasão e o abandono escolar são
múltiplos e estão relacionados aos fatores
intrínsecos e extrínsecos à escola. No primeiro fator
destacam-se:
- reprovações. As avaliações internas e externas as
quais os estudantes estão submetidos têm o caráter
classificatório e não o enfoque diagnóstico. As
avaliações não servem para o docente verificar
àquilo que o estudante não aprendeu, tomar medidas
de recuperação e a sua superação. Infelizmente, o
resultado da avaliação é apresentado e
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definitivamente tomado como etapa final do
processo de ensino-aprendizagem e não de reflexão.
Sendo assim:
"....... Em terceiro lugar, os exames são classificatórios, ou seja,
eles classificam os educandos em aprovados ou reprovados, ou
coisa semelhante, estabelecendo uma escala classificatória
com notas que vão de zero a dez. São classificações definitivas
sobre a vida do educando. Elas são registradas em cadernetas e
documentos escolares, “para sempre”. As médias obtidas a
partir de duas ou mais notas revelam isso. Por exemplo, quando
um aluno tem um desempenho insatisfatório numa prova de
uma determinada unidade de ensino e obtém uma nota 2,0
(dois), nós professores lhe aconselhamos estudar um pouco
mais e submeter-se a uma nova prova. Então, o aluno faz isso
e, nesta Segunda oportunidade, obtém nota 10,0 (dez). Qual
será a nota final dele? Certamente será 6,0 (seis), que é a média
entre o dois inicial e o dez posterior. Mas, por que não 10,0
(dez), se foi essa a qualidade que ele manifestou na segunda
oportunidade? Antes, ele não sabia, porém, agora, sabe. Não
atribuímos o dez a ele, devido ao fato de Ter obtido dois antes.
Esse dois era definitivo, de tal forma que não nos possibilitou
atribui-lhe o dez, apesar de ter manifestado essa qualidade
plenamente satisfatória em sua aprendizagem" (Luckesi,
2014).

conteúdos escolares. Os conteúdos escolares são
selecionados sem levar em consideração dois
aspectos cruciais ao sucesso da aprendizagem, ou
seja, o conhecimento concreto do discente e sua
contextualização. O resultado desta ausência de
sincronia é o desinteresse discente e a
desvalorização do conhecimento escolar. Vejamos o
entendimento de dois especialistas no assunto:
-
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".... Que devemos entender por conhecimento escolar?
Reiteramos que ele e um dos elementos centrais do currículo e
que sua aprendizagem constitui condição indispensável para
que os conhecimentos socialmente produzidos possam ser
apreendidos, criticados e reconstruídos por todos/as os/as
estudantes do país. Daí a necessidade de um ensino ativo e
efetivo, com um/a professor/a comprometido(a), que conheça
bem, escolha, organize e trabalhe os conhecimentos a serem
aprendidos pelos(as) alunos(as). Daí a importância de
selecionarmos, para inclusão no currículo, conhecimentos
relevantes e significativos. Mas, para que nossos pontos de
vista sejam bem compreendidos, é preciso esclarecer o que
estamos considerando como qualidade e relevância na
educação e no currículo. A nosso ver, uma educação de
qualidade deve propiciar ao(à) estudante ir além dos referentes
presentes em seu mundo cotidiano, assumindo-o e ampliando,
transformando-se, assim, em um sujeito ativo na mudança de
seu contexto. Que se faz necessário para que esse movimento
ocorra? A nosso ver, são indispensáveis conhecimentos
escolares que facilitem ao(à) aluno(a) uma compreensão
acurada da realidade em que está inserido, que possibilitem
uma ação consciente e segura no mundo imediato e que, além
disso, promovam a ampliação de seu universo cultural"(
Moreira e Candau, 2007).

- salas superlotadas. É de conhecimento da
comunidade escolar o problema das salas de aulas
superlotadas e seus efeitos sobre o fracasso escolar.
O número excessivo de estudantes em uma sala de
aula aumenta as dificuldade de efetivação do
processo de ensino-aprendizagem com qualidade na
medida que o professor não dá conta da preparação
e correção de atividades diferenciadas para os
diferentes níveis de dificuldades de seus alunos. Em
sua dissertação de mestrado, Pintoco (2017),
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discorre sobre o tema e conclui que a diminuição do
número de alunos por turma emite resultados
significativos na aprendizagem quando está
associado a outras medidas, sobretudo, a formação
inicial e continuada de professores.
- didáticas. É consenso entre os estudiosos de
didática educacional que se faz necessário tornar o
aluno protagonista do processo de sua aprendizagem
por meio da efetiva participação discente no
processo educativo. Sendo assim, a pedagogia
tradicional sofre e sofreu intensas críticas ao
centralismo do professor nas aulas magister e no
papel passivo ocupado pelo estudante. A observação
abaixo vem ao encontro de nossa afirmativa:
"...atribui-se ao sujeito um papel irrelevante na elaboração e
aquisição do conhecimento. Ao indivíduo que está adquirindo
conhecimento compete memorizar definições, enunciados de
leis, sínteses e resumos que lhe são oferecidos no processo de
educação formal a partir de um esquema atomístico"
(MIZUKAMI, 1986, p.11).

- memorização.
O predomínio da descrição,
memorização e repetição dos conteúdos em sala de
aula é uma prática intensamente criticada pelos
educadores contemporâneos. Nesta concepção de
educação, quanto mais vezes o professor narra
determinado conhecimento, acredita-se que mais
fácil é para o aluno memorizar e transferir o que
aprendeu para seus processos avaliativos, em geral,
provas. Logo, não se percebe a construção de um
conhecimento como um processo colaborativo, ele é
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unidirecional: do professor para o aluno, que,
etimologicamente, significa sem luz (Borges, p. 5).
- relações autoritárias e não democráticas. A
pedagogia tradicional está centrada nas relações
autoritárias entre docente e discente, reflexo do
autoritarismo impregnado nos demais segmentos da
sociedade. O fragmento a seguir sintetiza bem a
nossa afirmação:

".... predomina a autoridade do professor que exige atitude
receptiva dos alunos e impede qualquer comunicação entre eles
no decorrer da aula. O professor transmite o conteúdo como
verdade a ser absorvida; em conseqüência, a disciplina imposta
é o meio mais eficaz de assegurar a atenção e o silêncio"
(LIBÂNEO, 2006, p. 24).

- bulling. A humilhação, castigos e rótulos são
situações presentes na educação brasileira em todo o
século XIX e até a década de 1980 do século XX
quando a Constituição brasileira materializou a
proibição de quaisquer castigos aos estudantes
brasileiros. No entanto, constatamos que a prática de
castigos e humilhações prevaleceram durante um
bom tempo em nosso país e os seus efeitos negativos
foram sentidos na constituição do cidadão,
resultando, na maioria das vezes, em adultos
submissos e subservientes à ordem socioeconômica
e uma minoria de estudantes e, posteriores adultos,
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tornando-se rebeldes. Infelizmente, resquícios desta
prática ainda é encontrado entre os estudantes
brasileiros por meio do bulling. (Aragão e Freitas,
2002).
- falta de recursos audiovisuais. É notadamente
apontado em análises críticas sobre o aparelhamento
das unidades escolares do nosso país o total descaso
político com a criação da infraestrutura material
necessária

ao

sucesso

do

processo

ensino-

aprendizagem. Salas de leitura devassadas e sem
títulos suficientes, salas de informáticas sucateadas
e unidades de computadores insuficientes e salas de
aulas sem lousa eletrônica são alguns exemplos dos
desmandos político-pedagógicos nas redes públicas
de ensino.
- desconsideração do baixo repertório do aluno. Em
currículo, conhecimento e cultura de Moreira e
Candau de 2007, os autores discorreram sobre a
inadiável necessidade de se levar em consideração o
conhecimento assistemático dos discentes para o
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sucesso do aprendizado escolar e aqui coadunamos
com tal propositura.
No segundo fator, àqueles externos a escola,
apontamos: drogadição; prostituição; falta de
incentivo da família; vandalismo; desemprego;
necessidade de trabalhar para ajudar no orçamento
doméstico; pobreza; desnutrição; desestruturação
familiar como elementos que contribuem para a
evasão/abandono escolar.
Nos estudos de Brandão et al. (1983), são
apresentados os resultados de uma pesquisa
desenvolvida pelo Programa de Estudos Conjuntos
de Integração Econômica da América Latina
(ECIEL), o qual baseou-se em um uma amostra de
cinco países latino-americanos, e concluiu que "o
fator mais importante para compreender os
determinantes do rendimento escolar é a família do
aluno, sendo que, quanto mais elevado o nível da
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escolaridade da mãe, mais tempo a criança
permanece na escola e maior é o seu rendimento”.
Segundo
Cunha
(1997:29),
a
responsabilização da criança pelo seu fracasso na
escola tem como base o pensamento educacional da
doutrina liberal a qual fornece argumentos que
legitimam e sancionam essa sociedade de classe, e
também tenta fazer com que as pessoas acreditem
que o único responsável “pelo sucesso ou fracasso
social de cada um é o próprio indivíduo e não a
organização social”.
E dentro da escola, o professor é apontado
como produtor do fracasso escolar. Para Rosenthal e
Jacobson (in Gomes, 1994:114) a responsabilidade
do professor pelo fracasso escolar do aluno se deve
às expectativas negativas que este tem em relação
aos seus alunos considerados como "deficientes", os
quais, muitas vezes, apresentam comportamentos de
acordo com o que o professor espera deles. Estes
teóricos mostraram através de seus estudos, que as
expectativas, em geral, podem influenciar os fatos
da vida cotidiana, e que geralmente, as pessoas
parecem ter a tendência a se comportar de acordo
com o que se espera delas. Assim, a expectativa que
uma pessoa tem sobre o comportamento de outra,
acaba por se converter em realidade.
Para Bourdieu (1998), a escola não leva em
consideração o capital cultural de cada aluno, e que:
“os professores partem da hipótese de que existe,
entre o ensinante e 6 o ensinado, uma comunidade
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lingüística e de cultura, uma cumplicidade prévia
nos valores, o que só ocorre quando o sistema
escolar está lidando com seus próprios herdeiros”.

1 AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA
UNIDADE ESCOLAR
1.1 - O papel do conhecimento escolar
Comecemos a nossa empreitada reafirmando a
relevância da educação para o ser humano, ou seja,
a pertinência e o caráter estratégico da educação,
sobretudo escolar, para atingir o desenvolvimento
pleno do ser humano e, conseqüentemente, alcançar
o progresso social, econômico, político e cultural em
beneficio de todos. È nesse contexto que surgem
estudos importantes, por exemplo, na sociologia
clássica
com Durkheim, Weber e Marx.
Vasconcelos (2007) reitera a nossa afirmação:
“… A escola fornece um horizonte mais amplo no qual a
criança ou o jovem inscrevem as suas vidas. Daí a importância
de uma educação da responsabilidade e do compromisso e,
decorre, a necessidade do compromisso social. A escola é
agente de mudança e fator de desenvolvimento (…) tem que se
assumir basicamente não só como um potenciador de recursos,
mas também como um lugar de abertura e de solidariedade, de
justiça e de responsabilização mútua, de tolerância e respeito,
de sabedoria e de conhecimento . O papel da escola pública
parece-nos de crucial importância na educação para a
cidadania: é que a escola pública, por definição, acolhe todos,
é parte integrante da vida da cidade democrática”.

A educação escolar libertadora freiriana não é
encontrada nas realidades educacionais do nosso
898

Solange Hitomi Kurozaki

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

país. A verdade é que a educação escolar, pelos
menos, em alguns momentos históricos, foi tomada
na ótica da teoria reprodutivista de aparelho
ideológico de estado. Desse modo, deixando de
apontar o caráter dialético da sociedade nacional por
meio do processo educativo e entender a cooptação
do ensino-aprendizagem à especificidade da
ideologia capitalista na escola. Nesse quadro,
Althusser afirma que:
“….A “cultura” que se ensina nas escolas não passa
efetivamente de uma cultura em segundo grau, uma cultura que
“cultiva” visando um número, quer restrito quer mais largo, de
indivíduos desta sociedade, e incidindo sobre objetos
privilegiados (letras, artes, lógica, filosofia, etc.), a arte de se
ligar a estes objetos: como meio prático de inculcar a estes
indivíduos normas definidas de conduta prática perante as
instituições, “valores” e acontecimentos desta sociedade. A
cultura é ideologia de elite e/ou de massa de uma sociedade
dada. Não a ideologia real das massas (pois em função das
oposições de classe, há várias tendências na cultura): mas a
ideologia que a classe dominante tenta inculcar, direta ou
indiretamente, pelo ensino ou outras vias, e num fundo de
discriminação (cultura para elites, cultura para as massas
populares) às massas que domina. Trata-se dum
empreendimento de caráter hegemônico (Gramsci): obter o
consentimento das massas pela ideologia difundida (sob as
formas da apresentação e da inculcação de cultura). A
ideologia dominante é sempre imposta às massas contra certas
tendências da sua própria cultura, que não é reconhecida nem
sancionada mas resiste”.

A escola também entra em crise, ou seja, um
determinado modelo de escola fica superado em
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razão das transformações no contexto da sociedade.
Há a disputa entre as classes sociais para validar a
sua concepção de formação humana na instituição
escolar conforme o entendimento de Gramsci sobre
a educação. Segundo Martins (2012) a escola
gramsciana deve:
“… Ela considera a centralidade do trabalho nas relações
sociais, e o que Gramsci propõe é que a escola seja um meio
pelo qual os homens de uma determinada formação econômica
e social possam conhecer amplamente o mundo do trabalho,
seus processos, métodos, técnicas e finalidades, nas suas várias
modalidades, para que tenham as condições de, apropriando-se
desses conhecimentos e dessas habilidades historicamente
produzidos, superar o modo de produção capitalista da vida
social em busca da construção de uma nova civilização”.

Outro aspecto importante quando tratamos da escola
na contemporaneidade, é a sua relação com a
terceira revolução industrial e a globalização. Neste
sentido, os estudiosos, como Dessen e Polonia 2007,
da instituição escolar estabelecem como consenso,
apesar da sua secularização, a posição estratégica da
escola na formação e desenvolvimento integral da
criança, adolescente e do adulto. A despeito de todo
o progresso científico-tecnológico aplicado aos
meios de comunicação e, sobretudo, às redes sociais
proporcionados pela internet que contribuem para a
educação das pessoas, a escola continua
desempenhando um papel insubstituível no processo
de aquisição de conhecimento, de interação social e
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preparação para a cidadania e a inserção no mundo
do trabalho.
“.....A escola e a família compartilham funções sociais,
políticas e educacionais, na medida em que contribuem e
influenciam a formação do cidadão. Ambas são responsáveis
pela transmissão e construção do conhecimento culturalmente
organizado, modificando as formas de funcionamento
psicológico, de acordo com as expectativas de cada ambiente.
Portanto, a família e a escola emergem como duas instituições
fundamentais para desencadear os processos evolutivos das
pessoas, atuando como propulsoras ou inibidoras do seu
crescimento físico, intelectual, emocional e social. Na escola,
os conteúdos curriculares asseguram a instrução e apreensão de
conhecimentos, havendo uma preocupação central com o
processo ensino-aprendizagem. Já, na família, os objetivos,
conteúdos e métodos se diferenciam, fomentando o processo
de socialização, a proteção, as condições básicas de
sobrevivência e o desenvolvimento de seus membros no plano
social, cognitivo e afetivo” (Dessen e Polonia, 2007).

O debate que se coloca hodiernamente em
educação é o papel que a tecnologia tem no processo
de ensino-aprendizagem do corpo discente, ou seja,
a utilização das “velhas” e novas tecnologias como
ferramentas ou recursos à concretização das
habilidades e competências escolares. Outro aspecto
que se coloca como fator preocupante entre os
agentes da educação, sobretudo, professores,
gestores e a tecnoburocratas, é o fenômeno da
globalização que implica, em um dos seus aspectos,
a padronização cultural e a sua relação com
subjetividades e culturas locais. Moreira e Kramer
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elucidam o papel da escola diante integração
mundial possibilitada pela tecnologia. Vejamos:
“.... O primeiro é o da tecnocracia domesticadora: a
multiplicidade de informações efêmeras e fragmentadas torna
os indivíduos escravos ambulantes da tecnologia. A escola é
substituída por outras modalidades de instrução. O segundo é
o do pay-per-learn, que acentua a exclusão e prioriza
professores com habilidade técnica mais do que a crítica da
produção ou do uso de tecnologias da informação e da
comunicação. Há educação para todos, pela rede, ainda que os
alunos privilegiados freqüentem escolas melhor equipadas. No
terceiro cenário – cibereducação integradora –, a escola se
torna híbrida, integrando homem e tecnologia. O homem se
educa criticando e transformando o meio, tendo em vista
critérios que promovam sua humanidade, num processo que
Ramal identifica como tecnologias da liberdade” ( Moreira e
Kramer, 2007).

A escola continua contribuindo com a
ascensão social dos educandos. A escola se insere no
contexto da sociedade do conhecimento que exige a
aquisição de habilidade, competências, conceitos e
atitudes para fazer a leitura do mundo e agir na sua
transformação, como também, para a sua inserção
profissional no mercado de trabalho e a melhoria da
sua condição de vida. Nesse sentido, a escola se
relaciona com a economia e estreitamente com o
mercado de trabalho conforme o fragmento abaixo:
Nesse contexto, o papel econômico da educação é
revalorizado, ainda que em bases diferentes do ocorrido na
década de 1960, quando era associada ao crescimento
econômico e à integração social dos indivíduos. A partir da
crise do capitalismo avançado, a educação passa a
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desempenhar novo papel, sendo chamada não mais a promover
o desenvolvimento econômico (conforme preconizava a teoria
do capital humano), mas a aumentar as chances individuais de
inserção no mercado de trabalho ou, em outros termos, a
aumentar a empregabilidade dos indivíduos, num cenário em
que o desemprego tecnológico parece que veio para ficar”
(Lemos, Dubeux, Pinto, 2009).

1.2 - Os pressupostos teórico-metodológicos do
sistema oficial de ensino
Vamos recorrer aos documentos oficiais que
apontam as diretrizes teórica, metodológica e
didática nas quais se assentam o processo de ensinoaprendizagem nas escolas públicas e privadas do
nosso país para a modalidade de ensino
fundamental. Para tanto, utilizaremos a Base
Nacional Curricular Comum e destacaremos aqui
certos objetivos gerais da Educação Fundamental e
os apontamentos feitos pelo documento ao tocante a
interdisciplinaridade.
O BNCC têm uma preocupação curricular
central em todas as áreas do conhecimento em
relação a contextualização e a interdisciplinaridade
do conhecimento, este último aspecto está inserido
nos objetivos gerais do documento. A justificativa a
tal preocupação consiste na necessidade de tirar o
aluno da passividade/espectador e, para tanto, a
consideração da prática da aprendizagem
significativa, de considerar os conhecimentos
prévios, cotidianos, concretos dos alunos e se apoiar
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na teoria do construtivismo (Veloso, 2012, p.102103).
A cidadania é outra preocupação curricular
central dos PCNs para todos os campos de saberes
das escolas brasileiras, sendo inserida nos objetivos
gerais do documento, refletindo, assim, o destaque
que a cidadania tem na própria Constituição
brasileira de 1988. Vejamos:
"... A preocupação com a cidadania é bastante frisada, ainda no
texto do Ministro, destinada aos docentes. Foram observadas
no texto três menções ao termo, de diferentes formas
(“crescerem como cidadãos”, “conquista de sua cidadania”, “o
propósito do Ministério ao consolidar os Parâmetros, é apontar
metas de qualidade que ajudem o aluno a enfrentar o mundo
atual como cidadão participativo, reflexivo, autônomo,
conhecedor de seus direitos e deveres”). Nesse sentido, dentre
os Objetivos Gerais dos PCNs para todas as disciplinas, o
primeiro objetivo define a concepção de cidadania do
Ministério e enfatiza a necessidade dos alunos serem capazes
de compreender a cidadania como participação social e
política, assim como exercício de direitos e deveres políticos,
civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de
solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando
o outro e exigindo para si mesmo o respeito" (Veloso, 2012,
pp. 103-104).

Os professores da educação fundamental
necessitam conhecer os objetivos gerais da sua
modalidade de ensino para pensar e planejar a
interdisciplinaridade. A Base Nacional Comum
Curricular indica como objetivos para todas as áreas
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do conhecimento do ensino fundamental que os
alunos sejam capazes de:
a) compreender a cidadania como participação
social e política, assim como exercício de direitos e
deveres políticos, civis e sociais, adotando, no diaa-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e
repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo
para si o mesmo respeito;
b) posicionar-se de maneira crítica, responsável e
construtiva nas diferentes situações sociais,
utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos
e de tomar decisões coletivas;
c) conhecer características fundamentais do Brasil
nas dimensões sociais, materiais e culturais como
meio para construir progressivamente a noção de
identidade nacional e pessoal e o sentimento de
pertinência ao país;
d) conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio
sociocultural brasileiro, bem como aspectos
socioculturais de outros povos e nações,
posicionando-se contra qualquer discriminação
baseada em diferenças culturais, de classe social, de
crenças, de sexo, de etnia ou outras características
individuais e sociais;
e) perceber-se integrante, dependente e agente
transformador do ambiente, identificando seus
elementos e as interações entre eles, contribuindo
ativamente para a melhoria do meio ambiente;
f) desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo
e o sentimento de confiança em suas capacidades
afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter905
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relação pessoal e de inserção social, para agir com
perseverança na busca de conhecimento e no
exercício da cidadania;
h) conhecer o próprio corpo e dele cuidar,
valorizando e adotando hábitos saudáveis como um
dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo
com responsabilidade em relação à sua saúde e à
saúde coletiva;
i) utilizar as diferentes linguagens verbal, musical,
matemática, gráfica, plástica e corporal como meio
para produzir expressar e comunicar suas idéias,
interpretar e usufruir das produções culturais, em
contextos públicos e privados, atendendo a
diferentes intenções e situações de comunicação;
j) saber utilizar diferentes fontes de informação e
recursos tecnológicos para adquirir e construir
conhecimentos;
l) questionar a realidade formulando-se problemas e
tratando de resolvê-los, utilizando para isso o
pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a
capacidade de análise crítica, selecionando
procedimentos e verificando sua adequação.
Como aspectos decorrentes da centralidade
da cidadania, o BNCC indica, por meio dos
objetivos gerais da educação fundamental, citados
acima, que os principais objetivos do ensino
fundamental são: o posicionamento crítico, a
construção da identidade pessoal e coletiva, a
construção da consciência e ação ecológica, a
valorização da vida nos seus aspectos da saúde
individual e coletiva, a utilizar as diversas
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linguagens para comunicar a sua representação e
entender as demais, a construção de conhecimentos
com as novas tecnologias.
O BNCC aponta a necessidade da melhoria
da qualidade das escolas brasileiras, sobretudo, das
instituições escolares públicas, expressa na busca
constante de ampliação do acesso, na diminuição da
evasão escolar, na melhoria dos resultados das
avaliações interna e externa. Para tanto, o
documento oficial explicita que a tomada de
consciência e de ações da importância dos aspectos
imbricados no processo ensino-aprendizagem e que
determinam a sua eficiência e eficácia. É, nesse
contexto,
que abordaremos a pertinência da
interdisciplinaridade enquanto recurso teóricometodológico nas escolas, por meio, da proposição
do diálogo entre o ensino de história e o ensino de
língua portuguesa.
1.3 - As condições de trabalho docente
Os profissionais da educação, sobretudo, os
docentes têm clara a pertinência de considerar os
marcos legais dos diferentes níveis do sistema
oficial educacional, como também, as margens de
autonomia dada ao docente pelos mesmos marcos,
ao receber e trabalhar com alunos portadores ou não
de deficiência, conforme determina a Constituição
Federal do Brasil:
“... Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e
da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
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preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho. Art. 206. O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios: I – igualdade de condições para o acesso
e permanência na escola; Art. 208. O dever do Estado com a
Educação será efetivado mediante a garantia de: III atendimento educacional especializado aos portadores de
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”.

Podemos diagnosticar da apreensão do
tópico anterior, que os professores ocupam papel
fundamental e indispensável ao sucesso dos projetos
da educação inclusiva ou não determinado pela
nossa carta magna. Corrobora com esta afirmação a
reflexão de Sant’Anna em artigo de 2005 sobre o
papel dos professores e diretores na educação
inclusiva ou não em relação às mudanças
pedagógicas e o direcionamento da sua
formação/capacitação inicial e continuada voltados
para a teoria e principalmente à prática em sala de
aula a partir de modelos inovadores.
Faz-se necessário reaver um antigo
diagnóstico da literatura educacional que por seus
efeitos dificultadores resvala na qualidade da prática
do docente seja na educação inclusiva ou na
educação dos demais estudantes: a situação salarial.
É consenso entre os estudiosos no campo da
educação pública que o salário recebido pelo
professor é aquém da complexidade dos desafios
para a retirada da nação do atual quadro de crise na
educação pública.O levantamento da revista Veja,
posicionando o Brasil na penúltima colocação, entre
os países pesquisados em relação aos salários por
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ano e em dólares dos professores de instituições
públicas, corrobora com a tese da vergonhosa
remuneração dos docentes no nosso país. Soma-se a
isto o piso salarial do professor determinado por lei:
".... Em 16 de julho de 2008 foi sancionada a Lei n° 11.738,
que instituiu o piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica. O
governo anunciou o reajuste nos salários dos professores de
nível médio e magistério. Para 2018 o novo piso salarial dos
professores 2018 que terá um reajuste de 6,81% a partir de
janeiro de 2018. Com o aumento, o salário base dos professores
passa de R$ 2.298,80" (Oliveira, 2019).

O aumento da jornada diária de trabalho
docente, perfazendo dupla ou tripla jornada, de mais
de 11 horas de sala de aula, tem efeitos deletérios
sobre o planejamento das suas aulas, sobre a
reflexão-ação teórica, como também, escasso se
torna o seu tempo para a sua formação continuada
em serviço e fora dele.
“O conhecimento dividido em componentes curriculares, a
imposição de um único viés epistemológico, a segregação
escolar dos diferentes, as políticas públicas impróprias, a
formação inicial e continuada dos professores sem qualidade,
são categorias estruturais que precisam ser removidas da escola
para a construção de um novo saber dentro da instituição e,
portanto, da inclusão escolar e da inclusão social”(Montoam,
2004).

Os poderes legislativo e executivo precisam
deixar de lado o argumento da falta de recursos
financeiros para investir em aumentos reais do
salário docente. A cada período eleitoral, os
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candidatos a prefeitos e ao governo dos estados
reconhecem a defasagem salarial dos docentes,
porém ao assumir os seus mandatos recuam nessa
prioridade alegando a responsabilidade fiscal e os
parcos recursos. Os estudos demonstram que tal
alegação é insustentável em razão de se estabelecer
prioridades nas plataformas de governo e, portanto,
estabelecer prioridades nos investimentos.
“...Trata-se, pois, de eleger a educação como máxima
prioridade, definindo-a como o eixo de um projeto de
desenvolvimento nacional e, em conseqüência, carrear para ela
todos os recursos disponíveis. Assim procedendo, estaríamos
atacando de frente, e simultaneamente, outros problemas do
país, como saúde, segurança, desemprego, pobreza,
infraestrutura de transporte, de energia, abastecimento, meio
ambiente etc. Infelizmente, porém, as tendências que vêm
predominando na educação brasileira caminham na contramão
dessa proposta” (Saviani, 2009).

Outro aspecto explícito na literatura da
educação inclusiva é o hiato que se estabeleceu entre
a legislação e as práticas escolares. Os marcos legais
orientam e determinam de modo pertinente as
reflexões teórico-metodológicas da inclusão, mas
não temos o mesmo empenho dos poderes
legislativo e executivo na materialização das boas
condições de trabalho para a eficiência e a eficácia
dos projetos de inclusão na educação, conforme
reafirmado anteriormente.
“.....A Educação Inclusiva ou não tornou-se assim um campo
polêmico por várias razões. Uma das principais é sem dúvida a
contradição entre a letra da legislação e a prática das escolas.
O discurso da inclusão ou “a ideologia da Inclusão” (Correia,
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2003) não tem freqüentemente uma expressão empírica e por
vezes fala-se mais da EI como um mero programa político ou
como uma quimera inatingível do que como uma possibilidade
concreta de opção numa escola regular. Tanto a legislação
como o discurso dos professores se tornaram rapidamente
“inclusivos” enquanto as práticas na escola só muito
discretamente tendem a ser mais inclusivas. Recentemente
afirmamos que “é preciso não invocar o nome da Inclusão em
vão” tentando “mapear” esta distância entre os discursos e as
práticas” (Rodrigues, 2006).

Além da questão salarial, a deficitária
formação inicial e carente formação continuada
explicam o enorme hiato entre as intenções teóricometodológicos da legislação e sua materialização em
sala de aula. Os cursos de licenciatura, e os cursos
de pedagogia precisam sofrer urgentemente algumas
alterações. Dentre elas, destacamos a necessidade
desses cursos em abordar o aluno real e abandonar o
aluno dos sonhos, ou seja, com democratização do
acesso à escola, os estudantes atuais são oriundos
das classes populares e não apenas da classe média.
Portanto, a formação inicial do docente é centrada
em alunos ávidos do saber, tipicamente da escola
classista, anterior ao processo de democratização do
ensino.
“ .....não posso me furtar de chamar a atenção para o fato de
que a questão da formação de professores não pode ser
dissociada do problema das condições de trabalho que
envolvem a carreira docente, em cujo âmbito devem ser
equacionadas as questões do salário e da jornada de trabalho.
Com efeito, as condições precárias de trabalho não apenas
neutralizam a ação dos professores, mesmo que fossem bem
formados. Tais condições dificultam também uma boa
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formação, pois operam como fator de desestímulo à procura
pelos cursos de formação docente e à dedicação aos
estudos”(Saviani, 2009) .

Em relação a formação continuada do
professor, devemos destacar, além da falta de tempo
para participar, há a efetiva ausência de formações
em serviço vinculadas às universidades renomadas e
com vagas destinadas aos docentes das escola
públicas. Além disso, existe a necessidade de pautar
muito bem tais cursos, procurando estabelecer uma
ponte entre a necessidade teórica e a necessidade dos
percalços da sala de aula.
"... A formação continuada de professores, nesse sentido, passa
a ser encarada como uma ferramenta que auxilia os educadores
no processo de ensino-aprendizagem de seus alunos, na busca
de novos conhecimentos teórico-metodológicos para o
desenvolvimento profissional e a transformação de suas
práticas pedagógicas. Nesse sentido, a escola, como instituição
educacional e como espaço de formação continuada dos
professores, precisa proporcionar recursos e tempo para que os
educadores possam compreender sua própria realidade
institucional, analisá-la e, conseqüentemente, transformá-la.
Assim, será desenvolvido um processo de formação que
possibilite melhoria no fazer docente individual e coletivo".
(Alvaro-Prada. Freitas. Freitas, 2010).

2 - AS CONDIÇÕES OBJETIVA E SUBJETIVA
DO CORPO DISCENTE
A literatura educacional aponta que os fatores extraescolar e intra-escolar contribuem com o sucesso ou
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fracasso escolar da criança. Diante do fator extraescolar, consideramos os aspectos objetivo e
subjetivo como decisivos para o avanço e qualidade
do estudante no processo de ensino-aprendizagem,
alcançando, assim, o sucesso ou fracasso escolar.
Desse modo, a situação material ou objetiva, tais
como a habitação, alimentação, vestimentas,
equipamentos domésticos devem ser considerados
como elementos que estabelecem as condições de
vida da criança e são pré condições de bom
desempenho inicial no processo pedagógico. De
outro lado, o aspectos subjetivos, ou seja, o perfil
emocional-sentimental da criança/adolescente, em
um dado momento, resultante da conjugação dos
elementos como o carinho, atenção, amor que esta
recebe de seus cuidadores, são dados que interferem
no sucesso ou fracasso escolar. Portanto, os aspectos
objetivo/subjetivo, no quadro dos fatores
extraescolar, analisados de modo conjugados, são
fundamentos que preparam a criança a participar
inicialmente com sucesso ou fracasso no processo de
aprendizagem do desenho ou demais habilidades. É
nesse contexto que Collares afirma:
"..... Dentre os inúmeros fatores correlacionados com o
fracasso escolar, aparecem tanto os extra-escolares como os
intra-escolares. Os extra-escolares dizem respeito ás más
condições de vida e subsistência de grande parte da população
escolar brasileira. Assim, as péssimas condições econômicas,
responsáveis dentre outros fatores pela fome e desnutrição; a
falta de moradias adequadas e de saneamento básico, enfim,
todo o conjunto de privações com o qual convivem as classes
sociais menos privilegiadas surge como o elemento explicativo
fundamental" (Collares, 1989).
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Começando a desvelar as condições
socioeconômicas das crianças e adolescentes no
nosso país, vejamos o resultado da pesquisa da
Abrinq realizada em 2018 sobre as condições de
vida de crianças e adolescentes no Brasil:
".... Um levantamento da Fundação Abrinq, que será divulgado
nesta terça-feira, retrata a situação precária em que vivem
crianças e adolescentes no país. A nova edição do chamado
“Cenário da Infância e da Adolescência no Brasil” mostra que
40,2% daqueles que têm até 14 anos vivem em situação de
pobreza; cerca de 4 milhões de crianças moram em favelas; e
17,5% das adolescentes foram mães antes dos 19 anos".

Aprofundando a percepção da situação
socioeconômica das crianças no Brasil, levemos em
conta a pesquisa Síntese de Indicadores Sociais 2017
(SIS 2017), divulgada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), que aponta o número
de 50 milhões de brasileiros, o que equivale a 25,4%
da população, vivem na linha da pobreza e com
renda familiar de R$ 387,07 – valor que fica dentro
do que o Banco Mundial considera como pobreza.
Desse modo, podemos concluir que a
maioria das crianças brasileiras vive em péssimas
condições de vida, portanto, na linha da pobreza.
Essa pobreza incide sobre o perfil emocional da
criança, gerando sérios danos psicológicos,
emocionais e sentimentais que influenciarão no
desempenho dos estudantes nas atividades do
processo de ensino-aprendizagem.
"... Assim, se em casa as crianças aprendem a receber atenção
e reconhecimento através de condutas socialmente

914

Solange Hitomi Kurozaki

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

inadequadas, na escola continuam a praticar esse modo de
conseguir o que desejam, mas que ao final não atende às suas
reais necessidades psicológicas, seja de atenção,
reconhecimento, e assim por diante (Garcia, 1999).

Os danos emocionais às crianças são
comprovados a partir da quantidade de laudos
médicos e o número considerável de estudantes que
tem comportamento extremamente inadequado em
sala de aula, dificultando e comprometendo o
processo ensino-aprendizagem da prática do
desenho e de outras atividades. O trabalho de Garcia
registra
este
descontentamento,
a
indisciplina/incivilidade, em sala de aula. O autor
destaca:
"... No ambiente escolar o termo 'indisciplina' também recebe
diferentes conotações. Entre os professores aquele termo pode
se referir a determinadas contrariedades observadas no
cotidiano das suas práticas pedagógicas, que decorreriam de
rupturas e tensões produzidas por alunos, tanto em relação aos
acordos que estariam sancionados formalmente na escola, e
particularmente em sala de aula, quanto em relação a
expectativas tácitas sobre a conduta na escola. A indisciplina
reflete então desacordos em relação a contratos e expectativas
sociais, na esfera das relações entre sujeitos, bem como no
campo das relações desses com o conhecimento" (GARCIA,
1999).

Cabe abordar que a pauperização do
trabalhador/família, e as implicações educacionais
dessa situação, deve ser analisado e entendido na
ótica do funcionamento do modo de produção
capitalista. Desse modo, a pobreza de grande massa
de trabalhador é inerente ao sistema de produção de
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mercadorias sob a égide do capital. Sendo assim, o
aumento das taxas de lucro, por meio da
incrementação da mais-valia, o desemprego
estrutural e, por fim, a acumulação flexível de
capital explicam a espoliação do trabalho e sua
reificação. Vejamos a observação de Marx:
“.... A forma específica na qual o trabalho excedente não pago
é extraído dos produtores diretos determina a relação de
dominação e servidão … ela é determinada diretamente pela
produção e, por sua vez, atua sobre ela como um de seus
determinantes … É sempre na relação direta entre os donos dos
meios de produção e os produtores imediatos … que
encontramos o segredo, a base oculta de todo o edifício social”
(Marx, 1988, v. 1 e 2, p. 927).

A realidade comprova que boa parte das
crianças que vivem em situação de extrema
vulnerabilidade não apresentam as condições
objetivas/subjetivas para iniciar em casa a prática do
desenho e outras práticas motoras e estéticas
necessárias. A escola, por meio da professora, terá
que começar do "zero" com as práticas do desenho,
já que as mesmas não desenvolveram atividades
preparatórias no âmbito doméstico. Não obstante,
não estou afirmando que tais crianças não
desenvolverão as habilidades estéticas e criativas em
razão de sua privação doméstica, mas sim, queremos
afirmar que a sala de aula será heterogênea e isto
exigirá um esforço redobrado da professora para dar
conta dessas dificuldades.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
Suzana Reche Nogueira de Andrade

INTRODUÇÃO

A leitura é uma forma de dar voz ao ser
humano, a escola deve preparar o aluno para
tornar-se sujeito ao ato de ler, sendo esse ato
um processo mental complexo e descontínuo
que exige tempo e concentração. Assim, é na
escola que os conceitos de leitura devem ser
reforçados, principalmente pelo educador, cujo
papel é fazer com que a leitura seja um hábito
diário na vida dos alunos, de forma a tornar-se
uma atitude natural do indivíduo.
O professor em seu dia-a-dia lida com alunos
em diferentes níveis de aprendizagem, porém,
costuma haver alunos que causam um maior
anseio,

pois

parecem

não

avançar

na

aprendizagem. Esse trabalho traz alguns dos
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possíveis

motivos

e

a

necessidade

do

professor refletir sobre sua prática para buscar
ajudar esses alunos.
O ato de alfabetizar vai além do aprender a
codificar e decodificar o sistema de simbologias
escritas,

pois,

a

alfabetização

está

em

constante acontecimento na vida do educando.
Por isso, é muito importante que o educador
não desconsidere o conhecimento prévio de
seus alunos para que se chegue a um
resultado positivo e relevante em relação ao
processo de alfabetização.
Os alunos vão criando hipóteses sobre a forma
de escrever, e são justamente essas hipóteses
que devem ser utilizadas pelo professor para
avaliar a alfabetização dos seus alunos. O
professor deve acompanhar o caminho que
eles percorrem até chegar ao nível esperado,
ou seja, o alfabético. Durante esse percurso,
essas observações do professor servem de
apoio para buscar intervenções adequadas,
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atividades pertinentes, estratégias de ensino
que façam com que o aluno coloque “em
cheque” tudo o que ele sabe sobre a escrita e
assim, busque solucionar conflitos e reflexões,
avançando entre as hipóteses até chegar ao
nível alfabético.
Entende-se que o ato de alfabetizar vai além do
aprender a codificar e decodificar o sistema de
simbologias escritas, pois, a alfabetização está
em constante acontecimento na vida do
educando. Por isso, é muito importante que o
educador não desconsidere o conhecimento
prévio de seus alunos para que se chegue a um
resultado positivo e relevante em relação ao
processo de

alfabetização

de

um

dado

discente, principalmente na modalidade de
ensino EJA, onde os educandos trazem
consigo muitas experiências de vida, inclusive
no que se refere ao uso da língua/linguagem
escrita.
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DESENVOLVIMENTO

1. LEITURA DE QUALIDADE
A leitura é fundamental na vida das pessoas,
principalmente no mundo atual, onde muitas
tecnologias requerem esse recurso para serem
satisfatoriamente utilizadas. Assim, a leitura
permite ampliar conhecimentos sobre o mundo,
ampliando o papel de cidadão. Na escola, o
aluno leitor tem maiores condições de ser ativo
e participativo do seu processo de ensinoaprendizagem,

pesquisando

dúvidas,

buscando fontes de informação.
Os resultados obtidos em pesquisas sobre
leitura na escola demonstram que boa parte
dos alunos consideram o hábito da leitura como
“massacrante”. Isso ocorre pelo fato de que na
escola ela é trabalhada de forma errada, e em
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casa falta auxílio e incentivo para que as
crianças leiam.
A leitura além de ser instrumento para a
construção do saber em sala de aula, cria um
indivíduo

crítico-reflexivo,

pronto

para

transformar a sociedade em que vive. No
entanto, percebeu-se que cada vez menos
jovens desenvolvem o hábito diário da leitura.
Dessa forma, esse trabalho busca colaborar
com subsídios para atrair a atenção dos jovens
para a leitura com práticas pedagógicas
diferenciadas.

1.1 A formação do professor e a
necessidade

de

aperfeiçoamento

contínuo
“O ato de Ler não nasce com o indivíduo, assim
como as outras funções vitais. Este ato precisa
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ser ensinado e aprendido, e neste processo o
professor é o mediador” (BARBOSA 1990).
A formação do professor é um dos fatores que
incidem diretamente no desempenho dos
alunos, assim, quando nos deparamos com o
fracasso

escolar

no

que

se

refere

as

habilidades de leitura e interpretação, devemos
nos questionar quão estes profissionais estão
preparados para lidar com a diversidade de
textos e gêneros que existem e que tipo de
reflexão eles fazem sobre seu uso no dia-a-dia
dos alunos, preocupando-se em trazer leituras
de qualidade e contextualizadas.
O fracasso escolar é um problema antigo.
Podemos dizer que antiga também é a
tendência daqueles que determinam os rumos
da educação no Brasil em atribuir à escola e à
formação dos professores (consequentemente
aos professores) a responsabilidade por esse
fracasso. Sabemos que existem vários fatores
que, concomitantemente, produzem o fracasso
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escolar, assim, cabe a nós, profissionais da
educação, estarmos sempre atentos a nossa
formação,

buscando,

cada

vez

mais

aperfeiçoar nosso fazer pedagógico.
Segundo Gatti (2008), no final do século XX,
tornou-se corrente, nos mais diferentes meios
profissionais, a ideia sobre a necessidade de
formação

continuada

como

requisito

fundamental para o exercício profissional em
função

de

mudanças

constantes

nos

conhecimentos, nas tecnologias e no mundo do
trabalho. Nessa direção, de acordo com a
autora,

“[...]

a

educação

continuada

foi

colocada como aprofundamento e avanço nas
formações dos profissionais” (GATTI 2008, p.
17).

1.2 O que fazer para despertar esse
“gosto pela leitura”?
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Segundo Ferreiro e Palácio (1987), o ato de ler
é beneficiado de uma variedade de opções. “O
leitor

não

estímulos

responde
do

meio,

simplesmente
e

sim

aos

desenvolve

estratégias para trabalhar com o texto de tal
maneira que seja possível compreendê-lo”.
Kleiman (1993) trouxe a reflexão de como a
leitura foi aplicada pelos educadores em sala
de aula e como foi vista pelos alunos do ensino
fundamental: “A leitura é vista pelo corpo
discente como algo “massacrante”, imposta
pelos mestres.”
Isso

se

deve

porque

a

escola

vem

apresentando a leitura aos alunos de forma
descontextualizada,

focando

componentes

gramáticas, sem preocupação com os gêneros
e suas funções na sociedade. Foca-se na
leitura para responder questões, esquecendo
que

textos

permitem

mais

de

uma

interpretação, que alguns trazem mensagens
nas entrelinhas, alguns podem ser lidos como
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passatempo. A escola deve incentivar o aluno
a fazer parte do mundo incrível das histórias,
possibilitando a ampliação da imaginação, do
vocabulário, do ler por prazer, ler sem precisar
fazer exercícios de interpretação e gramática
em seguida.

Assim, “se o sujeito ler o texto, pensando
apenas em achar respostas a perguntas que
serão feitas posteriormente, certamente só se
estará atendendo as expectativas da escola”,
conforme destacou Kato (1999, p. 134-135).
Kleiman (2000, p. 15) alertou o educador: “a
leitura se baseia no desejo e no prazer, não em
uma

atividade

desagradável

visando

à

decifração de palavras, que leva o aluno a
caracterizar o ato de ler como difícil demais,
inacessível, não fazendo sentido para o
mesmo. Afinal, o sujeito conceber a leitura
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como um objeto de aprendizagem, que faça
sentido a ele”.

1.3 O papel do professor
O professor deve, no que tange a leitura, fazerse principalmente um estimulador, permitindo
também que o aluno tenha liberdade de
escolher e sentir-se capaz de ler o que gosta, o
que lhe dá prazer, de maneira que o aluno não
se sinta apenas pressionado a ler o que a
escola quer. Caso contrário, o desinteresse
continuará reinando na sala de aula. Silva
(1986, p. 84-85) diz que “um dos motivos para
tal desinteresse, pode estar na escolha
realizada pelo professor, exigindo que todos da
turma leiam o mesmo título, sem opção de
escolha, geralmente clássicos da literatura”.
A partir do momento em que os educandos
despertarem esse interesse em ler, o professor
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pode fazer mediações, trazendo reflexões
sobre o que mais pode-se ler, buscando
ampliar o repertório literário dos alunos,
fazendo comparações entre os gêneros e suas
funções, abrindo rodas de conversa sobre
diferentes opiniões baseadas em diferentes
leituras de interesse dos alunos, assim, de
forma lúdica e significativa, a leitura estará
presente e de forma significativa na sala de
aula.

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
Estudos

nacionais

aproximadamente

evidenciam
30%

dos

que
alunos

matriculados nas primeiras séries do ensino
fundamental, incluindo escolas públicas e
privadas, demonstram alguma dificuldade de
aprendizagem. (Alves & Ribeiro, 2011; Bicalho
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& Alves, 2010; Refundini, Martins, & Capellini,
2010).
Muitos fatores podem ser geradores desse
baixo rendimento escolar, entre eles, fatores
externos ao aluno, como:
- desvantagens sociais;
- desvantagens econômicas;
- desvantagens culturais;
- desvantagens pedagógicas;
- desvantagens socioafetivas.

Um ou mais desses fatores extrínsecos, ou até
mesmo todos, podem ser causadores de um
rendimento escolar abaixo do esperado.
No entanto, a causa também pode ser
intrínseca

ao

aluno,

devido

disfunções

cognitivas de origem genético-neurológica,
conhecidas como “distúrbios” ou ‘transtornos
de aprendizagem” (TA; Alves, Mousinho, &
Capellini, 2011; Ciasca, 2004).
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A escola deve buscar através de um diálogo
aberto com os familiares compreender se o
aluno que apresenta baixo desempenho possui
algum fator intrínseco para essas dificuldades.
A

escola

também

pode

ajudar

com

encaminhamentos para profissionais da área
da saúde para que esse aluno possa receber
acompanhamentos

médicos

necessários.

Enquanto um diagnóstico definitivo não for
realizado não é possível determinar se o baixo
rendimento trata-se de uma dificuldade de
aprendizagem
identificação
escolares

e

de

aprendizagem
diagnóstico

ou

um

prevenção
risco
é

para

um

transtorno.

A

precoces

de

transtornos

de

procedimento

fundamental,

pois

pré-

permite

aproveitar uma fase de alta plasticidade dos
sistemas

neurocognitivos

envolvidos

na

aquisição da linguagem escrita ao mesmo
tempo em que se evita uma defasagem escolar
muito grande (Alves, Siqueira, Lodi, & Araújo,
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2011; Catts, Fey, Zhang, & Tomblin, 2001;
Fletcher

&

Vaughn,

2009;

Reynolds

&

Shaywitz, 2009).
No entanto, este trabalho terá enfoque nas
dificuldades de aprendizagem na área da
leitura e da escrita extrínsecas, ou seja,
aquelas que não dependem de um apoio da
área da saúde para serem superadas.
Um dos problemas a serem superados pela
escola é que, de um modo geral, os alunos que
apresentam dificuldades de aprendizagem só
têm esse dado efetivamente contabilizado após
cerca de 3 ou 4 anos de ensino, ou seja, já ficou
uma grande lacuna de aprendizagem em
relação

aos

alunos

com

desempenho

adequado, lacuna essa que dificilmente será
corrigida, pois mesmo que ele participe de
programas de recuperação e consiga superar
as dificuldades de leitura e escrita no processo
de alfabetização, novos conteúdos que foram
apresentados a turma que estava com a
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aprendizagem

em

dia

deixaram

de

ser

aprendidos, ou seja, esse aluno que consegue
superar a dificuldade de quatro anos atrás,
agora deve superar a dificuldade em relação ao
conteúdo atual, que os outros alunos já
dominam e que para ele será novidade, e
assim por diante... caracterizando uma “espera
pelo fracasso” (Shaywitz et al., 2008, p. 454).

O aluno está com dificuldades no
processo de leitura e escrita, e
agora?
O

professor

necessita

refletir

sobre

sí,

primeiramente, de forma crítica, sobre que
teorias ele vai seguir a fim de ter clareza sobre
que correntes teóricas ele irá seguir para
embasar sua prática, e decidir que tipo de
aluno ele quer formar. (Schwartz, 2010)
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Conhecemos,

atualmente,

práticas

que

buscam um ensino capaz de reconhecer o
aluno como um ser pensante e autônomo. Ou
seja, um aluno que pensa, que tem criticidade
e opinião própria. É o aluno que tem suas
experiências e conhecimentos respeitados
pelo professor. Ele não recebe depósitos de
conhecimentos

e

conteúdos,

aprende

a

respeitar opiniões e impõe respeito as suas, é
capaz de construir um conhecimento rico com
toda a sala de aula, além de ajudar o professor
no ato mais importante: o de aprender de fato
tudo que lhe é passado. Este professor por sua
vez, é o questionador, o que desperta o
interesse do aluno em enxergar as coisas da
maneira correta, além de aumentar a sede de
seus alunos em aprender. É um profissional
inteligente e ao mesmo tempo inquieto que só
fica satisfeito quando todos os seus alunos
conseguem ser de fato serem autônomos em
suas ideias e em seus pensamentos.
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A AVALIAÇAO
Um dos fatores essenciais no universo escolar
é a avaliação. Porém, esse processo não deve
se resumir como um instrumento de verificação
da capacidade de memorização e reprodução
dos alunos apenas.
A avaliação deve ir muito além, funcionando
como um instrumento diagnóstico a fim de
auxiliar

o

professor

no

planejamento

e

replanejamento das ações curriculares e
pedagógicas dentro da sala de aula.
O processo de avaliação deve considerar,
impreterivelmente, o estágio subjetivo do aluno
em relação ao conhecimento que se pretenda
que ele passe a dominar. É preciso levar em
consideração

que

alunos

estágios

diferentes
diferentes,

se

encontram

em

com
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repertórios culturais diferentes e aptidões
despertadas diferentemente.
A avaliação se configura, portanto, como um
instrumento ímpar de organização e de
reorganização do planejamento escolar, com
vistas a aprimorar as intervenções didáticas,
retificando, na medida do necessário, as ações
pedagógicas.
A avaliação deve ser, portanto, desenvolvida
em sala de aula, pelo professor, com caráter
diagnóstico.

Como avaliar o que o estudante em
início de alfabetização sabe sobre a
escrita?
A

avaliação

proporciona

diagnóstica
ao

pontual

professor

que
um

acompanhamento individual dos seus alunos,
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no processo de alfabetização é chamada de
sondagem.
Muitos professores fazem uso do Diagnóstico
de Sondagem de Escrita para verificarem o
nível de escrita em que seus alunos se
encontram, devendo essa sondagem ser
repetida periodicamente para que seja possível
acompanhar os avanços apresentados pelos
alunos também, de acordo com a mudança nas
hipóteses de escrita.
Essa sondagem identifica quais hipóteses as
crianças têm sobre a língua escrita, além de
permitir o acompanhamento dos avanços da
criança na aquisição de escrita alfabética.
Instrumento baseado nas pesquisas sobre a
psicogênese da língua escrita, realizadas por
Emília Ferreiro e Ana Teberosky. De acordo
com as autoras, a criança passa por diferentes
níveis de evolução conceitual na construção do
seu processo de leitura e escrita. Na tentativa
de compreender o funcionamento da escrita, as
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crianças

elaboram

verdadeiras

“teorias”

explicativas.
A forma como as crianças pensam sobre a
escrita pode ser dividida nas seguintes fases:
- pré-silábica;
- silábica sem valor sonoro;
- silábica com valor sonoro;
- silábico-alfabética e
- alfabética.
A sondagem é uma atividade de escrita que
envolve a produção espontânea (e sem apoio
de outras fontes escritas) de uma lista de
palavras conhecidas dos alunos. Após a
escrita, é solicitado ao aluno que faça a leitura
daquilo que ele escreveu. Através dessa
leitura, o professor deve observar se o aluno
estabelece ou não relações entre aquilo que
ele escreveu e aquilo que ele lê em voz alta, ou
seja, entre a fala e a escrita.
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Alguns critérios precisam ser seguidos para
que a eficácia na aplicação desse ditado seja
garantida, são eles:
- As palavras escolhidas devem fazer parte do
vocabulário cotidiano dos alunos;
- As palavras devem variar na quantidade de
letras, devendo iniciar com uma palavra
polissílaba, seguida de uma trissílaba, uma
dissílaba e no final uma monisílaba;
- Deve-se evitar palavras que repitam vogais,
pois isso leva as crianças a entrarem em
conflito por causa da hipótese da variedade;
- Após o ditado dessa lista de palavras, devese solicitar ao aluno que escreva uma frase que
envolva pelo menos uma das palavras da lista,
para que se possa observar se a escrita dessa
palavra permanece estável mesmo no contexto
de uma frase.
Essa sondagem deve ser feita logo no início do
ano letivo, para que o professor conheça
melhor seu aluno e trace o caminho a ser
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percorrido

e

deve

ser

repetida,

frequentemente, com uma nova lista de
palavras que respeite os critérios citados. Esse
acompanhamento da hipótese de escrita dos
alunos é que servirá de base para o professor
avaliar os avanços dos alunos sobre a forma de
pensar sobre a escrita e, a partir de então,
poder

aplicar

atividades

e

intervenções

pontuais de acordo com a necessidade e fase
dos alunos.

Analisando os resultados
Baseada
pressupõe

em

expectativas,

um

resultado.

a
No

avaliação
caso

da

alfabetização, as expectativas devem estar
orientadas

nos

sentidos

tanto

do

aprimoramento no domínio do sistema de
escrita alfabética, quanto do letramento, ou
seja, do uso social da leitura e da escrita.
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A partir dessa sondagem, o professor passa a
conhecer melhor como cada aluno pensa sobre
a

escrita,

em

principalmente,

qual

fase

planejar

ele

quais

está,

e,

atividades,

estratégias e intervenções são necessárias
para o aluno de acordo com sua hipótese de
escrita, buscando fazer com que ele avance de
fase.
Pode-se também, a partir dessa avaliação
inicial, organizar duplas produtivas, onde
alunos que estejam em fases próximas podem
contribuir um com o outro, ao conflitarem seus
pensamentos sobre como se deve escrever.
Dessa forma, após a sondagem, cabe ao
professor

identificar

necessitados

de

os

alunos

intervenção

e

mais
auxílio,

dispondo de uma justaposição pedagógica,
com

a

finalidade

de

aproximá-los

das

expectativas didático-temporais propostas em
seu ciclo de ensino.

946

Suzana Reche Nogueira de Andrade

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

A

sondagem

e

o

aluno

com

escrita

estão

dificuldade
A

linguagem

oral

e

a

relacionadas, mesmo que com formas distintas
de estrutura e funcionamento. No processo da
escrita, a criança precisa abstrair os símbolos
concretos em símbolos gráficos. A escrita é a
abstração desse concreto.
Dificuldades

motoras

são

associadas

a

dificuldades de aprendizagem, e atividades
psicomotoras podem contribuir positivamente
em motricidade fina, equilíbrio, esquema
corporal e organização espacial.
O escolar que não desenvolve habilidades
integrativas visomotoras poderá apresentar
dificuldades para escrever, principalmente na
qualidade da escrita, prejudicando o progresso
escolar e favorecendo o aparecimento de
problemas de aprendizagem.
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Um bom desenvolvimento das habilidades de
leitura e escrita depende das condições
extrínsecas e intrínsecas depositadas sobre a
criança. Dentre estas, a exposição da criança a
atividades

que

explorem

a

manipulação

consciente dos sons favorece a linguagem
escrita. Há uma relação de reciprocidade entre
o

desenvolvimento

das

habilidades

metalinguísticas e da leitura e escrita, em que
um impulsiona o desenvolvimento do outro. As
atividades

de

consciência

fonológica

contribuem para melhorar o desempenho da
criança durante a fase inicial do aprendizado da
leitura.
Assim, os professores precisam estar atentos
aos resultados dos diagnósticos realizados,
devem buscar criar condições necessárias
para que a criança desenvolva-se cognitiva,
emocional e fisicamente, respeitando suas
individualidades, seu tempo de aprendizagem,
suas vivencias anteriores. A avaliação da
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alfabetização

deve

visar

adequar

as

intervenções realizadas pelo professor para
que o aluno avance, sendo um instrumento de
reflexão, não podendo apenas ser reduzido em
notas ou no intuito de uma aprovação ou
reprovação.
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SOCIABILIDADE E QUESTÃO
SOCIAL
Tatiana Alves de Oliveira

Marx nos ajuda nesta caminhada que
propomos para desvelar as contradições
presentes na realidade concreta marcada
pelos antagonismos de classe, desde o
momento em que pela sua complexidade ficou
evidente para o mundo seu conflito. Com o
objetivo é a partir da contribuição de autores
que discutem as categorias centrais de análise
do método em Marx, identificar como o sistema
capitalista tem se apropriado e acumulado
historicamente

da

riqueza

socialmente

produzida pela classe trabalhadora e os
mecanismos que vem lançando mão para
manter o seu domínio principalmente em
momentos de crise.
Essas contradições se manifestam de
forma concreta em suas expressões que
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afetam diretamente a classe trabalhadora
como o pauperismo, vulnerabilidade social,
falta de moradia e desemprego. Ao discutir o
caráter

contraditório

das

respostas

do

capitalismo às expressões da questão social,
através de parceria/intervenção do Estado com
a adoção de políticas sociais de transferência
de renda que reforçam ainda mais esse caráter
contraditório.
Para

que

tenhamos

uma

exata

dimensão da realidade social e do contexto em
que emerge a questão social como expressão
da relação antagônica entre o capital e o
trabalho, tomamos como referencial teórico o
método histórico-crítico de Karl Marx. Netto
(2009, p.6) ao abordar o método em Marx
demonstra a polêmica que cerca a ausência de
uma definição precisa do que seja um método
no interior da análise marxista sobre a luta de
classes e o capitalismo. Como sua teoria
social
957

está

vinculada

a

um

projeto

Tatiana Alves de Oliveira

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

revolucionário e pela perspectiva crítica, sua
análise esbarra nas reações das concepções
teórico-metodológicas conservadoras.
A contribuição da teoria social crítica
marxista é fundamental para a análise e
compreensão dos fundamentos da realidade
social, a partir de sua leitura radical do
capitalismo
Entendemos

e

do
que

conflito
o

de

marxismo

classes.
como

contribuição teórica para se compreender a
realidade concreta da sociedade capitalista vai
além de Marx, começa com Marx e Engels e se
estende para além deles, portanto temos
várias correntes que partem de Marx com
diferentes análises, mesmo quando se trata do
entendimento de algumas concepções de
Marx.
É importante destacar que com a parceria
de Engels, Marx vai direcionar sua pesquisa
para a análise concreta da sociedade burguesa
em suas particularidades fundadas no modo de
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produção capitalista. Esse processo que
duraria cerca de quarenta anos se estruturou
sobre três pilares: “a filosofia alemã, a
economia política inglesa e o socialismo
francês” (LENIN, 1977, p.4-27 e 35-39 apud
NETTO, 2009, p.6). Marx não fez “tábula rasa
do

conhecimento

existente,

mas

partiu

criticamente dele” (NETTO, 2009, p.6)

Cabe insistir na perspectiva crítica de Marx em face da
herança cultural de que era legatário. Não se trata, como
pode parecer a uma visão vulgar de “crítica”, de se
posicionar frente ao conhecimento existente para
recusá-lo ou, na melhor das hipóteses, distinguir nele o
“bom” do “mau”. Em Marx, a crítica do conhecimento
acumulado consiste em trazer ao exame racional,
tornando-os conscientes, os seus fundamentos, os seus
condicionamentos e os seus limites – ao mesmo tempo
em que se faz a verificação dos conteúdos desse
conhecimento a partir dos processos históricos reais.
(NETTO, 2009, p.6)

A partir do conhecimento acumulado,
Marx analisou a sociedade burguesa em sua
dinâmica o que configura um longo processo
para elaboração teórica de um método para
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conhecer a realidade concreta. A construção
dos elementos centrais de seu método levou
cerca

de

quinze

anos

de

demorada

investigação. NETTO (2009, p. 6) nos diz que
a teoria para Marx como a arte ou o
conhecimento religioso é uma modalidade
peculiar de conhecimento. Contudo, a teoria se
distingue

numa

especificidade,

“o

conhecimento teórico é o conhecimento do
objeto tal como ele é em si mesmo1, na sua
existência real e efetiva, independentemente
dos

desejos,

representações

das

aspirações

do

pesquisador”

e

das

NETTO

(2009, p. 7)
A teoria é, para Marx, a reprodução ideal do movimento
real do objeto pelo sujeito que pesquisa: pela teoria, o
sujeito reproduz em seu pensamento a estrutura e a
dinâmica do objeto que pesquisa. E esta reprodução
(que constitui propriamente o conhecimento teórico)
será tanto mais correta e verdadeira quanto mais fiel o
sujeito for ao objeto. (NETTO, 2009, p.7)

Perguntaríamos qual método seria mais
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adequado para a apropriação da realidade na
sociedade contemporânea para tornar explícita
sua contradição?
Com o método marxista aprendemos a
trabalhar
‘conceitos’,

com

‘categorias’

não

e

não

procuramos,

com
assim,

explicações para determinados aspectos do
real, mas apreendemos nos aproximando
deste real e os explicamos da forma mais
próxima, fiel ao que ele realmente é com suas
múltiplas determinações. Portanto, o trabalho,
a pobreza, o desemprego são analisados como
categorias que constituem as determinações
abstratas e concretas que se inscrevem na
totalidade da estrutura social e só poderão ser
entendidas à luz dessa totalidade. A síntese
das múltiplas determinações não é o ponto de
partida, mas o resultado do esforço por
investigar e compreender as particularidades
dessa estrutura social. Para Marx, pensar
soluções
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correspondam às categorias da realidade
produz e reproduz a manutenção do sistema.
Marx pensa as relações do homem com
a história não de forma especulativa, mas da
perspectiva

do

ser social historicamente

determinado que, no capitalismo, se revela
pelas

relações

concretas

dos

indivíduos

sociais, e sua inserção na classe trabalhadora
pela sua condição de exploração pela classe
economicamente dominante. Assim, a obra de
Marx se configura como uma verdadeira
revolução teórica que inaugura uma nova
ontologia do ser social que contesta as
vertentes

especulativas

anteriores.

Marx

produz uma contundente crítica à sociedade
burguesa em cujo núcleo está as relações do
trabalho e parte do conjunto das concepções
teóricas presentes em

seu

tempo

para

compreender as novas formas de sociabilidade
postas pelo mundo emergente do capital.
De acordo com NETTO e BRAZ (2007,
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p.24) é assim que observando a classe
operária e associado a Friedrich Engels (18201895), Marx articulou a teoria social que
analisa

o

surgimento,

o

processo

de

consolidação e desenvolvimento e a crise da
sociedade capitalista. Entende-se pois, que a
sociedade burguesa não é “natural” nem
constitui o ponto final da “evolução” humana,
que contem contradições que possibilitam a
sua superação “dando lugar a uma outra
sociedade – a sociedade comunista”, que por
sua vez não marca o “fim da história”, mas o
marco inicial de uma nova história, aquela a ser
construída pela humanidade emancipada”

2

(NETTO e BRAZ, 2007, p.24)
Consideramos

assim,

destacar

a

importância da teoria social crítica de Marx
como um desafio teórico-metodológico para a
apreensão das expressões particulares dos
antagonismos de classe que estão presentes
na construção histórica da realidade social.
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Assim, pretendemos propor à discussão
observar essas expressões como categorias
de acordo com o método em Marx, para
realizar uma análise crítica sobre o caráter
contraditório

das

destaque

para

políticas

sociais,

as

contemporâneas

dos

com

modalidades
programas

de

transferência de renda, debatendo seus limites
e significado no contexto do capitalismo
globalizado

e

financeirizado

para

o

enfrentamento das múltiplas expressões da
questão social em suas proporções estruturais.

AS EXPRESSÕES HISTÓRICAS DA
QUESTÃO SOCIAL

A história da sociedade burguesa é a
história do enfrentamento entre a classe
dominante e a classe expropriada de seus
direitos. Desde a mais antiga civilização os
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opressores e os oprimidos sempre estiveram
em constante oposição, ora abertamente, ora
dissimuladamente até que pela transformação
revolucionária uma das classes assume o
poder.
O período em foco que oferece um recorte
que possibilita entender o acirramento dessas
relações

de

classe

Compreende-se

é

como

a

modernidade.

Modernidade

o

momento histórico em que surgiu, durante os
séculos XVII, XVIII e XIX um novo modo de
produção de bens materiais, um novo modo de
produção de conhecimento e uma nova
organização

societária.

Nesse

processo

encontramos a fundamentação de Marx em
sua concepção teórica que dá a conhecer e
compreender as expressões das relações
sociais num processo de movimento e de
transformação através da práxis humana no
trabalho e em sociedade. A teoria social crítica
em Marx se ocupa em analisar as relações
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sociais no modo de produção capitalista e a
questão social decorrente da apropriação e
acumulação da riqueza socialmente produzida.
Veremos

ainda

que

a

sociedade

burguesa moderna, que saiu das ruínas da
sociedade

feudal

não

superou

os

antagonismos de classes, pelo contrário
substituiu as velhas condições de opressão por
outras formas de perpetuação do poder
adequadas às novas configurações do modo
de produção capitalista.
O contexto histórico em que se dá o
acirramento do conflito entre o capital e o
trabalho é fundamental para se compreender
as suas múltiplas expressões no contexto
social que se ampliam até a configuração
contemporânea da sociabilidade humana. O
objetivo central deste tópico é resgatar alguns
aspectos que definem a historicidade que
sustenta o desenvolvimento do capitalismo,
mesmo
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observações que fazem parte dessa dinâmica
e sua influência nas relações sociais dos
indivíduos, na sua condição histórica de força
produtiva.

Como salientam Behring e Boschetti
(2008, p.52)
[...] A rigor, a categoria Questão Social não pertence ao
quadro conceitual da teoria crítica, diga-se, da tradição
marxista. Chega-se mesmo a dizer que colocar a
questão social no centro do projeto de formação
profissional, como o fez a ABEPSS a partir das Diretrizes
Curriculares de 1996 seria retomar a ideia de “situação
social-problema” tão cara ao Serviço Social tradicional.
Dentro disso esta seria uma proposição paradoxal,
diante da orientação teórica adotada pelo Serviço Social
brasileiro.

Vale observar que a fundamentação
teórica de Marx a respeito da questão social e
da economia política teve o objetivo de

Para que nos situemos neste debate
necessitamos identificar alguns aspectos da
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sociedade capitalista no final do século XIX e
XX. Quando pensamos nas origens do
capitalismo devemos antes de tudo procurar
desvendar aspectos relativos aos primórdios
históricos, na tentativa de reunir pressupostos
que nos permitam chegar a uma conclusão
quanto aos elementos que constituem a sua
complexidade.
Netto e Braz (2007, p.15) asseguram
que “no estudo introdutório de qualquer corpo
teórico

voltado

para

a

explicação

e

a

compreensão da vida social, uma breve
referência à sua história e a controvérsias que
atravessam a sua evolução é indispensável”.
Sendo

assim,

podemos

abordar

alguns

aspectos da historicidade das relações sociais
e

do

processo

capitalismo,

de

amadurecimento

conforme

Hobsbawn

do

(2004)

aprofunda e fornece amplo detalhamento do
longo período que antecede a Revolução
Industrial do século XIX, assim:
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Nem o feudalismo nem o capitalismo podem ser
entendidos como simples fases na história econômica.
A sociedade e seu movimento têm de ser examinados
em sua totalidade, pois de outra maneira o significado
dos desenvolvimentos desiguais, e das contradições
entre o fundamento econômico da sociedade e suas
ideias e instituições, não pode ser devidamente
apreciado. E não apreciar esse significado é fatal não só
para a compreensão do crescimento e vitória final do
modo capitalista de produção como para uma percepção
da principal força propulsora de todo desenvolvimento
humano. (HOBSBAWN, 2004, p.205)

Netto e Braz (2007) demonstram que
nesse período surgem os primeiros a se
debruçarem sobre uma análise sistematizada
sobre as relações da produção e do comércio,
os teóricos da economia política, notadamente
Smith e Ricardo3 que, “[...] como para vários
daqueles que os precederam, centrando a sua
atenção nas questões relativas ao trabalho, ao
valor e ao dinheiro, à economia política
interessava compreender o conjunto das
relações sociais que estava surgindo na crise
do antigo regime” (NETTO e BRAZ, 2007,
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p.20).
Netto e Braz (2007) indicam que,
Instaurando seu domínio de classe, a burguesia
experimenta uma profunda mudança: renuncia aos seus
ideais emancipadores e converte-se numa classe cujo
interesse central é a conservação do regime que
estabeleceu. Convertendo-se em classe conservadora,
a burguesia cuida de neutralizar e/ou abandonar os
conteúdos mais avançados da cultura ilustrada. [...] O
movimento das classes sociais, naqueles anos entre as
décadas de vinte e quarenta do século XIX, mostra
inequivocamente que estava montado um novo cenário
de confrontos: não mais entre burguesia e a nobreza,
mas entre a burguesia e segmentos trabalhadores, com
destaque para o jovem proletariado.

Netto e Braz (2007) esclarecem que a
ideia marxista de modo de produção não se
restringe apenas ao âmbito econômico, mas
estende-se a toda relação social estabelecida
a partir da vinculação do homem ao trabalho.
Uma característica básica desse modo de
produção é que nele os homens encarregados
de despender os esforços físicos, que Marx
chama de "força de trabalho", não são os
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mesmos que têm a propriedade das matériasprimas e das máquinas denominados "meios
de produção". Esta separação proporciona
outro aspecto essencial do capitalismo, que é
a transformação da "força de trabalho" em uma
mercadoria, que, portanto, pode ser levada ao
mercado e trocada livremente.
Assim,

a

sociedade

capitalista

se

caracteriza por uma classe que é proprietária
dos meios de produção e outra classe cuja
única fonte de subsistência é a venda ou troca
de sua única propriedade a "força de trabalho".
Os argumentos que Marx apresenta para
demonstrar a passagem do feudalismo para o
capitalismo e a complexidade dessa relação é
amplamente discutida em suas obras e nas
obras dos estudiosos da teoria marxista, dessa
forma não nos ocuparemos de detalhá-las.
Todavia, é nesse contexto que encontramos os
subsídios para analisar as respostas do
capitalismo às expressões da questão social
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em diferentes situações históricas e as suas
formas de intervenção através de políticas
sociais no conflito entre a classe operária e a
classe proprietária dos meios de produção.
Behring e
esclarecem que

Boschetti

(2008,

p.51)

As políticas sociais e a formatação de padrões de
proteção social são desdobramentos e até mesmo
respostas e formas de enfrentamento – em geral
setorizadas e fragmentadas – às expressões
multifacetadas da questão social no capitalismo, cujo
fundamento se encontra nas relações de exploração do
capital sobre o trabalho. [...] Sua gênese está na maneira
com que os homens se organizaram para produzir num
determinado momento histórico, o de constituição das
relações sociais capitalistas – e que tem continuidade na
esfera da reprodução social.

Outro

aspecto

a

considerar

que

complementa o raciocínio é que não tratamos
apenas da produção de mercadorias dentro de
sua dimensão econômica que cria e transfere
valor à mercadoria dentro do processo de
produção, então tal processo também tem o
poder de produzir e reproduzir relações
sociais. Assim, a luta de classes é “elemento
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interno” à lei do valor discutida por Marx e
ajuda a compreender melhor o que é questão
social.
Antes de descrevermos uma forma
particular de produção da desigualdade social
contemporânea a Marx e Engels convêm
ressaltar que “a luta em torno da jornada de
trabalho e as respostas das classes e do
Estado são, portanto, as primeiras expressões
contundentes da questão social” (Behring e
Boschetti, 2008, p.55).

PRODUÇÃO DA DESIGUALDADE
CAPITALISTA

Marx viveu de 1818 a 1883, viu de perto
a consolidação do capitalismo, as lutas
operárias por melhores condições de vida e a
miséria e exploração a que eram submetidos
os
973
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incorporados nas novas condições de trabalho.
Netto e Braz (2007, p. 23) registram que Marx
Aproximou-se
das
ideias
revolucionárias
que
germinavam no movimento operário europeu pouco
depois de haver concluído o seu curso de Filosofia
(1841) e, de 1844 até sua morte, todos os seus esforços
foram dirigidos para contribuir na organização do
proletariado para que este, rompendo com a dominação
de classe da burguesia, realizasse a emancipação
humana.

Ao longo de sua vida procurou entender
e escreveu sobre sua época e sobre essa
realidade na qual ele estava inserido na
perspectiva crítica de sua superação. Na sua
perspectiva e segundo as análises que
desenvolveu em suas observações
O êxito do protagonismo revolucionário do proletariado
dependia, em larga medida, do conhecimento rigoroso
da realidade social. Ele considerava que a ação
revolucionária seria tanto mais eficaz quanto mais
estivesse fundada não em concepções utópicas, mas
numa teoria social que reproduzisse idealmente (ou
seja, no plano das ideias) o movimento real e objetivo da
sociedade capitalista. (NETTO e BRAZ, 2007, p.23)

Segundo Engels (2008) a Inglaterra é o
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local apropriado para se estudar as mutações
da classe trabalhadora e sua relação de
desigualdade e exploração econômica com a
burguesia industrial capitalista, especialmente
depois da invenção da máquina a vapor e das
máquinas destinadas a trabalhar o algodão.
Antes da introdução dessa tecnologia a fiação
e a tecelagem das matérias primas efetuavamse na própria casa do trabalhador, na maior
parte dos casos no campo próximo às cidades.
Era possível viver uma vida rural prestando
serviços à crescente indústria do tecido, mas
em breve o tecelão doméstico entendeu que
ganharia

muito

mais

se

se

dedicasse

integralmente com sua família nos teares
próprios trazendo um período de relativa
prosperidade.
Com a invenção da máquina a vapor e
o aumento das instalações industriais nas
grandes cidades inglesas permitiu-se reduzir o
número de operários e vender mercadorias
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mais barato e em escala muito maior.
A diversificação da produção incorporando-se
a ela a fiação da lã e do linho em teares
mecânicos foi decisiva para a vitória do
trabalho mecânico sobre o trabalho manual.
Consequência disso, o aumento substancial do
extremo

pauperismo

entre

a

população

urbana.
Engels (2008, p.50) ainda observa que
[...] a classe média inglesa e, sobretudo, a classe
industrial que se enriquece diretamente com a miséria
dos trabalhadores, não quer saber desta miséria. Ela
que se sente forte, representativa da nação, tem
vergonha de por a nu, aos olhos do mundo, este ponto
fraco da Inglaterra; ela não quer confessar que se os
operários são miseráveis é ela a classe industrial
possuidora, que deveria arcar com a responsabilidade
moral dessa miséria.

De acordo com suas observações as
grandes

e

prósperas

cidades

industriais

aglomeravam uma massa de proletários
desempregados em sua periferia responsável
por índices alarmantes de mortalidade infantil,
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criminalidade e em virtude da concorrência por
postos de trabalho sem qualificação os salários
baixaram. O tipo de vida imposto a essa
população produziu índices alarmantes de
desigualdade e pauperismo e crescendo a
ponto de privá-la dos meios necessários para
sua sobrevivência. Montaño (2012) acrescenta
que
Assim, em sociedades pré-capitalistas a pobreza é o
resultado (para além da desigualdade na distribuição da
riqueza) [...] da escassez de produtos. Contrariamente,
no modo de produção capitalista a pobreza [...] é o
resultado da acumulação privada de capital, mediante a
exploração (da mais-valia), na relação entre capital e
trabalho, entre donos dos meios de produção e donos
de mera força de trabalho, exploradores e explorados,
produtores diretos de riqueza e usurpadores do trabalho
alheio. (MONTAÑO, 2012, p. 279)

No final do séc. XIX o crescimento do
pauperismo é exponencial, devido a muitos
fatores que vão da concentração populacional
no entorno das grandes cidades industriais, do
excesso de mão de obra sem qualificação até
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o volume de implementação de tecnologias
que aumentaram a produção com um mínimo
de mão de obra. A redução da absorção dessa
mão de obra criou um contingente alarmante
de desempregados que passaram a sobreviver
em patamares subumanos, conforme Engels
(2008) denuncia em sua obra ressaltando
inclusive a presença das crises do mercado
que reforçam o estado degradante da massa
populacional desempregada.
Como já mencionado em momento
anterior a questão social se apresenta como
uma expressão da contradição fundamental do
modo de produção capitalista. Enquanto o
trabalho é coletivo e desenvolvido pela classe
trabalhadora, a apropriação da riqueza e dos
frutos produzidos pelo trabalho é privada, por
uma pequena parcela da população, a classe
burguesa. Portanto, falar em questão social é
falar

que

as

diferentes

condições

de

subalternidade e pauperismo resultantes de tal
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contradição tem sua origem numa raiz comum.
Iamamoto (2003, p.27) completa dizendo que
“a produção social é cada vez mais coletiva, o
trabalho torna-se mais amplamente social,
enquanto a apropriação dos seus frutos
mantém-se privada, monopolizada por uma
parte da sociedade”.
Compreendemos que a questão social
é uma só, visto que se expressa de diversas
formas, ou em distintas expressões, em outras
palavras, refere-se ao conjunto diversificado de
expressões da desigualdade e se manifesta na
ausência de condições dignas de moradia,
educação, alimentação, higiene, de saúde,
entre outros, vivenciadas no cotidiano pelos
indivíduos sociais. As mudanças no modo de
produção capitalista especialmente com a
introdução das novas tecnologias subtraem da
classe trabalhadora seus postos de trabalho e
sua

força

de

reprodução

social.

Tais

transformações evidenciaram e generalizaram
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as expressões da questão social na forma de
um quadro crônico de desemprego e, na
precarização das relações trabalhistas (o
subemprego).
Guerra (2007) salienta que
Somente com a ordem capitalista este “pauperismo”
recobre-se de novos contornos, tendo em vista que sua
novidade revela-se exatamente na escassez das
condições mínimas de sobrevivência humana em meio
à incessante capacidade de geração da abundância.
Dito de outra forma: o desenvolvimento das chamadas
forças produtivas não acompanhou a elevação nos
níveis e condições de reprodução social. (GUERRA,
2007, p.3)

Ainda dentro do pensamento de Engels
(2008) que nos leva a entender que o
empobrecimento continuado tem um alto preço
social, por um lado a massa trabalhadora
explorada por jornadas longas de trabalho e
nenhuma garantia ou direito, por outro lado a
fome, a violência, a aglomeração populacional
que facilita a proliferação de pestes e a
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mortalidade infantil acabam por exigir a
intervenção

por

parte

do

Estado5 com

providências para amenizar esse quadro. Cabe
salientar que a pobreza assume um caráter
funcional ao capital, devido a garantir a
disponibilidade do assim denominado exército
industrial de reserva que serve como fonte de
mão de obra sobrante com o fim de baratear os
salários na cadeia produtiva.
Nesse momento, não se pode perder de
vista

que

“de

uma

forma

geral,

não

encontramos sociedades humanas que não
tenham

desenvolvido

alguma

forma

de

proteção aos seus membros mais vulneráveis”
(YASBEK, 2010, p.1). As desigualdades
sociais não são apenas reconhecidas como
reclamam algum tipo de intervenção, pelo fato
de que algumas demandas se tornaram
crônicas, a velhice, as doenças profissionais, a
infância desamparada, a insalubridade.
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Apesar do estado emergencial das
condições de vida da população das grandes
cidades

industriais

certas

ações

são

desenvolvidas pelas ordens religiosas e outras
organizações,

sem,

contudo

substituir

a

necessidade de uma intervenção na forma de
política social. Dessa forma continua a
autora…

Aos poucos, esse primeiro proletariado vai se
organizando como classe trabalhadora (em sindicatos e
partidos proletários), como movimento operário, com
suas lutas, reivindicando e alcançando melhores
condições de trabalho e proteção social. Através de sua
ação organizada, os trabalhadores e suas famílias
ascendem à esfera pública, colocando suas
reivindicações na agenda política e colocando em
evidência que a sua pobreza era resultante da forma de
estruturação da emergente sociedade capitalista.
(YASBEK, 2010, p.2)

Yasbek
reivindicações

conclui
da

que

classe

essas

trabalhadora

assumindo um caráter de luta organizada por
direitos

sociais

forjam

o

avanço

de

democracias liberais levando o Estado a
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envolver-se

progressivamente,

numa

abordagem pública da questão, constituindo
novos

mecanismos

de

intervenção

nas

relações sociais como legislações laborais, e
outros esquemas de proteção social. O que se
deseja assinalar é que de modo geral, as
abordagens estatais da questão social se
estruturam a partir da forma de organização da
sociedade

capitalista

e

dos

conflitos

e

contradições que permeiam o processo de
acumulação, e “das formas pelas quais as
sociedades
enfrentar

organizaram
as

questões

respostas

para

geradas

pelas

desigualdades sociais, econômicas, culturais e
políticas.”

(CHIACHIO,

2005:13

apud

YASBEK, 2010, p.2)

A política social aparece no cenário das
múltiplas expressões da questão social a partir
das mobilizações históricas da classe operária.
Não existe política social desligada da lógica
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das crises do capital e das conquistas dos
movimentos populares. O proletariado vai
entrando em cena como força política e passa
a assumir posto de relevância como sujeito das
desigualdades econômicas, políticas, culturais
e sociais construídas no centro da estrutura
capitalista e que se aprofundam ao longo da
história.
Concluindo, a crítica marxiana como
análise do momento histórico contribuiu para
desvelar a realidade em torno da lógica do
capitalismo e da luta de classes na sociedade
burguesa como salientam Netto e Braz (2007)
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O FUTEBOL NO ÂMBITO ESCOLAR:
UM

CONTEÚDO

INCLUSIVO

NO

COMBATE AO RACISMO

Claudemir Mancini

1.INTRODUÇÃO

Em todo o território nacional, nas 5 regiões
brasileiras podemos ver o futebol praticado em sua
totalidade, nas mais variadas formas, fazendo parte
da cultura nacional, despertando as mais variadas
paixões e sentimentos. Ao mesmo tempo, no âmbito
profissional, movimenta milhões de reais, com
investimentos

milionários

e

servindo

de

oportunidades para milhares de meninos que
sonham em ser jogadores de futebol e melhorarem
de vida.
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Mesmo com toda essa popularidade, o futebol ainda
promove um cenário recheado de preconceito e
discriminação quando a questão racial vem à tona.
Ser negro e jogar futebol desde o seu início foi
complicado, devido a discriminação e ao racismo em
nossa sociedade desde a vinda desse esporte em
nosso país.
Esse artigo se justifica pela necessidade de
demonstrar que essa discriminação racial ainda
ocorre em nossa sociedade e tem nesse esporte tão
popular ainda apresenta episódios medonhos como
esses.
Tem como objetivo demonstrar que dentro da
escola, local onde formamos os cidadãos de nosso
país, o futebol pode e deve ser trabalhado não apenas
como

prática

motora,

mais

também

como

instrumento de luta contra esse preconceito racial,
que ainda insiste em existir no mundo e em nosso
país em pleno século XXI.
Como metodologia, foi utilizada uma revisão
bibliográfica amparada em uma pesquisa em livros
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e artigos científicos baseados na definição de termos
como racismo, preconceito, a história do futebol no
Brasil (excludente e discriminatória) e a importância
desse assunto dentro da escola como impulsionador
de uma sociedade mais igualitária e sem qualquer
tipo de discriminação racial.
A escola bem como o esporte tem a obrigatoriedade
de formar cidadãos desprovidos de qualquer tipo de
preconceito, e a utilização de uma prática tão
querida pelos brasileiros pode se constituir em um
estimulador desses conceitos.

O

RACISMO

E

SEU

NEFASTO

PRECONCEITO

Existem várias formas de discriminação e
preconceito, todas devem ser execradas desse
mundo e suas formas sempre contatas para que
deixem finalmente de existir.
Após um vergonhoso período em que possuímos em
nossa história, onde fomos capazes de escravizar um
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povo, tratando o ser humano como mercadoria e
capazes das maiores atrocidades que destruíram
qualquer sinal de humanidade em nosso país, os
negros e seus descendentes ainda sofrem de um
preconceito racial importante e terrível atualmente.
A escola como local de construção do
indivíduo tem a obrigação de lutar contra isso, para
a construção de uma sociedade mais justa, igualitária
e livre. Para isso, além das inúmeras ações
educativas, o ensino e a valorização da cultura
africana é conteúdo presente no âmbito escolar nas
mais variadas faixas etárias.
O racismo não surgiu de uma hora para a outra, mas
estava presente lá no período de colonização onde
começou a exploração de mão-de-obra barata.
Exploração que gerava riqueza e poder para o branco
colonizador e opressor. O racismo entre os seres
humanos foi surgindo e se consolidando.
Racismo é a afirmação da superioridade de uma raça / etnia
sobre as outras. ¨É a suposição de que há raças... uma maneira
de justificar a dominação de um grupo sobre o outro, inspirada
nas diferenças fenotípicas da nossa espécie. (SANTOS,1991,
p.12)
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Discriminação racial significa qualquer distinção,
exclusão, restrição ou preferências baseadas em
raça, cor, descendência ou origem nacional ou
étnica. Ocorre quando a igualdade de tratamento é
negada a uma pessoa ou a um grupo de pessoas em
razão de sua origem. É atitude ou ação de distinguir,
separar

as

raças,

preconceituosas.

tendo

Vimos

por
essa

base
questão

ideias
de

superioridade de uma raça, a partir de Hitler na
Alemanha, culminando com a Segunda Guerra
Mundial (1939-1945) e a morte de milhares de
pessoas, dentre eles negros, judeus, ciganos e assim
por diante.

Preconceito Racial é o pré-julgamento negativo realizado
quanto a uma pessoa em função de sua raça/etnia. Pode ser
expresso através de piadas, injúrias, apelidos. É a ideia préconcebida suspeita de intolerância e aversão de uma raça em
relação a outra, sem razão objetiva ou refletida. Normalmente,
o preconceito vem acompanhado de uma atitude
discriminatória. (LOPES, 2003, p. 18)

O racismo, a discriminação e o preconceito são
muito fortes, atualmente, mas também cresce o nível
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de consciência de que o racismo, a discriminação e
o preconceito devem ser combatidos, denunciados e
eliminados.
A escola, um ambiente formador, que deveria
combater veemente o racismo e qualquer forma de
preconceito, muitas vezes acaba sendo um local
onde ambos ocorrem, de forma intensamente cruel e
rotineira.
As pessoas não herdam, geneticamente, ideias de
racismo, sentimentos de preconceitos e modo de
exercitar a discriminação. As pessoas aprendem,
desenvolvem,

tornam-se

preconceituosas

e

discriminadoras em relação ao outro.
Dizem que no Brasil já não existe mais racismo,
preconceito ou discriminação. Ao mesmo tempo é
impossível negar o alargamento das diferenças
sociais e econômicas sofridas pela sociedade no
decorrer dos séculos. É necessário voltar ao período
de colonização do País, para perceber, também, que
há

através

da

história

a

perpetuação

da

discriminação.
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Em1888 a princesa Isabel declarou que os negros
não eram obrigados a trabalhar de graça e serem
humilhados de todas as formas pelos brancos. Hoje
a realidade é que a escravidão está aí, não só para
negros, mas para brancos, amarelos, vermelhos…e
não há lei que a impeça. Ao contrário da escravidão
dos negros, que era escancarada, esta é uma
escravidão silenciosa, que quase não se percebe.
“O racismo consiste num modo específico de
“naturalização” da vida social, explicando as
diferenças construídas socialmente como se estas
fossem naturais. ” (GOMES, 2005, p. 22)
“O movimento negro, baseado nos preceitos da
negritude, vem protestar pelo seu lugar que foi
roubado, pela sua voz que foi silenciada, pela sua
história e cultura que foi relegada, buscando
reconstruir e retomar a afirmação da identidade
negra. ’ (MUNANGA, 2005, p. 39)
Uma das maneiras de combater estes preconceitos é
através da valorização da cultura afro-brasileira, de
não permitir as brincadeiras como: ele é um negro
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de ¨alma branca¨, isso é ¨coisa de preto ou ¨serviço
de preto¨, não permitir o uso da palavra sujo
associada a negro.
Isso deve ser combatido desde cedo na escola, onde
as crianças acabam sendo influenciadas pelas suas
famílias, mais também pelo ambiente escolar.
Como a escola é parte integrante e muito importante
na

sociedade,

cabe

a

ela

a

transformação

comprometimento

e

sociedade

questões

nas

a

mudança,

sobre

o

desta

racismo,

discriminação e preconceito pelos quais muitos de
nossos alunos negros sofrem.
O preconceito manifesta-se em brincadeiras ou
apelidos alusivos a cor. E esta discriminação e
preconceito vão acompanhando tanto homens
quanto mulheres para o resto de suas vidas, como se
ter uma cor, ser negro, fosse um defeito; daí os
muitos

afros

descendentes

ainda

serem

discriminados na nossa sociedade até hoje.
O NEGRO E O FUTEBOL BRASILEIRO:
INÍCIO EXCLUDENTE
998

Claudemir Mancini

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

Praticado inicialmente pela chamada elite, de
influência europeia, até esse esporte que hoje é
considerado o esporte mais popular em nosso país,
já foi um enorme espaço de racismo e discriminação
por incrível que pareça.
Não faz muito tempo os cronistas esportivos distinguiam com
ênfase o futebol-arte, que seria o praticado no Brasil, do
futebol-força, característico dos países europeus, pois Europa
e América do Sul constituíam os dois grandes centros
futebolísticos. O futebol-arte se distinguiria pela beleza,
floreios, dribles, “bicicletas”, toques de calcanhar, e o futebolforça seria jogado por atletas fisicamente bem constituídos, que
usam o corpo e uma certa violência, e que se caracterizariam
pela “falta de cintura”, como se dizia. Ao longo dos anos o
futebol se disseminou praticamente por todos os países dos
continentes, estabeleceram-se intercâmbios de jogadores e
técnicos e observaram-se múltiplas influências, de forma que
logo emergiu a questão de saber qual seria hoje o estilo
predominantemente brasileiro. (NETTO, 2005)

Contrariando a situação atual, o futebol no Brasil era
antigamente praticado

apenas

pelos

brancos,

praticantes das classes mais abastadas e tradicionais
da sociedade brasileira daquela época. Fazia parte do
programa educacional da maioria dos colégios
brasileiros e era considerado o principal esporte e
divertimento da elite. Não podemos deixar de citar,
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que sua prática era destinada aos homens brancos e
abastados, deixando as mulheres de fora da mesma.
Aos pobres e negros restavam apenas a oportunidade
de assistirem os jogos, não dentro dos clubes ou das
escolas, mais sim em cima dos muros desses locais
ou até servindo como meros gandulas durante as
partidas.
Contudo, o povo composto das camadas
mais pobres e de negros e mestiços apesar de
possuírem algum dinheiro para formar ou entrar em
alguma equipe, jogavam futebol nas ruas, nas praças
e nos campos abertos. Clubes também populares
começaram a aparecer, estes apenas compostos de
jogadores negros e das camadas mais pobres.
Estes

times

considerados

populares

começaram a demonstrar um futebol diferente,
composto de jogadores velozes, habilidosos que
jogavam de maneira alegre e descompromissada;
totalmente diferente dos demais que compostos por
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jogadores das camadas mais ricas, apresentavam um
futebol de grande influência europeia, em que a
força e o vigor físico imperavam.
Com o aumento desses times chamados
populares, os brancos logo trataram de tomar
medidas para que fosse possível pelo menos separálos do restante dos times considerados mais
abastados. Assim as equipes pobres só jogariam
entre si e as ricas também, sendo criadas duas
associações que regessem esses times, surgindo
assim a Liga Paulista de Futebol (para os pobres) e
a Associação Paulista de Esportes Atléticos (para os
ricos).
Porém essa medida foi apenas paliativa, pois
várias equipes consideradas ricas passavam a
contratar cada vez mais jogadores negros e pobres,
devido a sua alta capacidade e habilidade
futebolística. Os clubes buscavam fugir do futebol
burocrático

com

estilo

europeu,

repleto

de

cruzamentos na área, onde o improviso não tinha
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nenhum espaço, devido a total inabilidade técnica de
seus praticantes.
Nos campeonatos estaduais, o Vasco por
exemplo, escandalizou a todos quando a partir de
1927 formou uma equipe basicamente composta de
negros e mulatos pobres, sagrando-se várias vezes
campeã estadual. Isso foi considerado um divisor de
águas, abrindo precedentes e espaço para as outras
equipes seguirem essa ideia.
Os negros e mestiços traziam consigo um
jeito peculiar de jogar futebol, auxiliados pela
capoeira e por sua habilidade própria, fugindo do
jogo simétrico, composto de lançamentos e chutes a
longa distância, onde a maior qualidade era o vigor
físico do participante, que permeava os times
naquela época, devida a intensa influência inglesa.
Com isso muitos times passaram a recrutar
cada vez mais jogadores de origem humilde, porém
com certas ressalvas.
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O cuidado que os primeiros clubes tiveram ao recrutar esses
elementos é curioso: não podiam ser totalmente pretos e nem
procurado pela polícia. Os mulatos serviam desde que fossem
excepcionais com bola e que aprendessem a jogar a europeia,
repetindo os movimentos e jogadas ensaiadas pelos folhetos
ingleses que se vendiam junto com o material de jogo.
(SANTOS, 1981, p. 20)

A partir daí surgiram grandes jogadores e
como maior exemplo dessa época podemos citar um
mulato chamado Carlos Alberto, que jogou muito
tempo no Fluminense e que em todas as partidas
clareava a pele com pó de arroz para parecer mais
branco.
“O ato de torcer, como o de jogar futebol e de jogar
com um certo estilo não é genético, mas social. ”
(DAÓLIO, 1997, p. 71)
O negro que criou o drible, a partir de toda a sua
ginga e coordenação advinda da capoeira, para fugir
das faltas violentas feitas pelos brancos e que na
maioria das vezes não eram penalizados pelos
árbitros, que por sua vez também eram brancos.
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Caminhando ao lado de toda essa evolução,
surgiu um jogador que foi o primeiro a romper com
todas as barreiras futebolísticas negando-se a jogar
futebol a moda europeia e fazendo da sua habilidade
e malícia o segredo da sua ascensão e de seu sucesso.
Arthur Fridenreich, filho de um alemão e de
uma negra, foi fundador da “escola brasileira de
futebol”, composta do drible desconcertante, da
doce matada no peito, do passe que deixava o
companheiro cara à cara com o gol e de um jeito todo
alegre improvisado de jogar futebol. Foi com ele que
o Brasil começava a despontar no cenário mundial
de futebol, sagrando-se por exemplo, campeão sul
americano pela primeira vez em 1919. Assim como
Fridenreich, muitos outros jogadores negros e
mulatos, pobres, se destacavam e já naquela época
fizeram do futebol uma forma de ascensão social e
econômica. A partir daí surgiram grandes jogadores
como Fausto (considerado o primeiro proletário do
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futebol), Zizinho (apelidado como mestre) e o
incomparável Leônidas da Silva.
Esse último foi o criador de uma das jogadas
mais bonitas do futebol, a chamada bicicleta e foi o
primeiro jogador de futebol que além de ter o seu
salário, emprestou o seu apelido ‘diamante negro’ ao
chocolate criado pela Nestlé, recebendo ao todo 3
contos de réis por essa propaganda. Ele ajudou o
Brasil a conquistar o terceiro lugar no campeonato
mundial disputado na França em 1938 e mostrou ao
mundo uma forma diferente de se jogar futebol,
consolidando a nossa seleção como uma das grandes
forças do futebol internacional.
Com o passar do tempo os negros e mulatos
foram adentrando cada vez mais no futebol, que
ganhou uma popularidade cada vez mais, sendo
considerado o primeiro e esporte mais praticado em
território nacional. Nomes como Pelé, Jairzinho,
Robinho e muitos outros carregam até hoje essa
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ginga e malemolência que fizeram do negro um
divisor de águas em nosso futebol.
Mais do que isso, o futebol passou a ter uma
questão econômica e social para as pessoas de
classes menos abastadas e isso se torna ainda mais
visível ainda hoje. O menino que vem da periferia e
consegue praticar bem essa modalidade esportiva,
vê no futebol a melhor chance de conseguir sua
independência financeira, de alcançar uma melhor
condição de vida, sair de uma vida repleta de
violência, discriminação, drogas e tudo mais que a
pobreza pode acarretar.
Com o advento da tecnologia e da mídia, o futebol
deixou de ser apenas um esporte e tornou-se uma
grande indústria com lucros absurdos e de grande
valia não apenas para os atletas mais também para
todos os profissionais envolvidos nesse meio.
Há um mercado hipervalorizado. As cifras são quase
inconcebíveis e as transações entre os clubes estratosféricas.
Além disso, o número de atletas estrangeiros em todos os
campeonatos mundiais tornou-se absurdo, tendo como causa a
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busca pela independência econômica por parte dos jogadores
que acabam se transferindo de uma equipe para a outra, em
função do montante de dinheiro que lhes é oferecido.
(WITTER, 1996, p. 32)

Os atletas hoje em dia adotam como
principal objetivo jogar nos grandes centros
econômicos futebolísticos, ou seja, nos campeonatos
europeus, devido aos salários absurdos e a imagem
de celebridade que lhes é concedida.
Contudo os casos de racismo no futebol
ainda teimam em existir, tanto a nível nacional como
internacional, causando sempre repulsa e revolta por
parte de todos que sempre acreditam e lutam por
uma igualdade de raças.
Muitas medidas são tomadas pelas confederações
existentes para coibir essas nefastas atitudes, porém
sabemos que o caminho ainda é longo já que faz
parte de uma adequada mudança de consciência do
próprio ser humano.
Essa mudança de consciência só existirá a partir do
esforço de toda sociedade, da escola, da política
pública e dos governos, a partir de pessoas que sejam
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desprovidas de qualquer tipo de pensamento que
caminhe na contramão da igualdade e do respeito a
diversidade.
O mundo deve entender que ser diferente não é
ruim, ao contrário, todos nós temos nossas
especificidades, nossas potencialidades e isso que
nos faz únicos, capazes de aprender com essas
diferenças, de evoluir.
Não estamos falando em utopia, mais de ações
efetivas e significativas, onde a história pode
contribuir como norteadora desse processo, através
do aprendizado e entendimento dos acontecimentos
ao longo da mesma, seja nos bons como nos maus
exemplos.
O FUTEBOL NO ÂMBITO ESCOLAR: NA
LUTA

CONTRA

QUALQUER

DISCRIMINAÇÃO
A educação é com certeza uma grande aliada para o
extermínio de qualquer conceito preconceituoso ou
discriminatório, pois atua de forma incisiva na
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formação dos indivíduos desde a mais tensa infância
até a sua maioridade.
A escola tem uma função social maior do que já teve.
Atualmente, ela é a garantia do aluno (ser indivisível) de se
tornar indivíduo solidário atuante. É através da escola que o
aluno “enxerga” o outro e as diferenças do mundo. É na escola
que o aluno descobre os mecanismos para se relacionar com o
próximo. A escola desenvolve papéis de ligação da família com
a sociedade, da sociedade com o indivíduo. (SILVA, 2006, p.
11)

O futebol dentro da escola ocupa um espaço
extremamente grande, por tudo que envolve esse
esporte e por sua prática nas aulas de educação física
e por ser um assunto pertinente a qualquer
componente curricular. Contudo essa prática jamais
deve ter um caráter reducionista, ou seja, sua prática
pela prática, pois o futebol oferece ao professor a
oportunidade de incutir e discutir questões de suma
importância para os alunos. O futebol na escola não
pode estar distante das chamadas reflexões teóricas,
sobre dois pontos: o saber fazer corporal e sobre as
inúmeras conexões sociais que o mesmo permite ao
mesmo ser vivenciado pelos alunos.
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A Educação Física tem papel importante na formação global
da personalidade da criança e do adolescente, assegurando-lhes
autonomia individual e sua integração no meio social e que
utiliza como meio no processo educacional os exercícios
físicos, os jogos e os desportos, cuja finalidade é de contribuir
para adaptação biológica e social do indivíduo. (BARROS,
1990, p.09)

Vivemos em um país que respira futebol, desde cedo
até a velhice o brasileiro entende esse esporte como
parte integrante da nação. Os meninos vislumbram
uma carreira futebolística, para não apenas fazer
algo que gosta mais também para melhorar de vida.
Com isso, a bola é apresentada ao menino desde
cedo e o pé é a parte do corpo apresentada para essa
interação, o ato de chutar, correr, driblar é aprendido
e apreendido desde cedo. Desde cedo, vemos
escolinhas de futebol com a perspectiva de se tornar
jogadores profissionais esses meninos. Além disso,
muitos acompanham os jogos de suas equipes do
coração e ouvem as análises de jornalistas e
comentaristas "especializados" sobre técnica e
tática, seja nos programas de TV, rádio e nas mídias
sociais.
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O futebol talvez seja a única forma de expressão de todo o país,
(...) e que nas demais atividades o resto do país recusa-se
terminantemente acompanhar o gosto da maioria: isso só
ocorre no futebol. O futebol é tão ou mais unificado que o
sentimento religioso, e em matéria de religião, todavia o
brasileiro tem fé e se cala; no futebol, põe fé e se manifesta.
(SAMPAIO, 1985, p. 68)

Esses fatores, aliados a muitos outros, faz com que
o futebol no contexto escolar seja esvaziado de
conhecimento e importância, uma vez que, o grupo
ao qual ele foi historicamente oferecido tem, em
outros espaços, a possibilidade de aprendizagem e
formação desse conteúdo.
Dessa forma no país do futebol, há pouca reflexão e
sistematização da prática pedagógica sobre o
futebol. Ou seja, sua prática se estabelece pela sua
prática, fazer por fazer, sem qualquer tipo de
aprofundamento crítico ou social.
Muitas vezes sua origem é deixada de lado por parte
dos

professores,

sua

origem

elitista

e

discriminatória, os acontecimentos racistas e
machistas que ainda teimam em aparecer nesse
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esporte atualmente também não são aprofundados
como deveriam.
É comumente um dos conteúdos mais aceitos e vivenciados
pelos estudantes durante as aulas de Educação Física nas
escolas. Esporte, que está fortemente carregado de sentido e
significados culturalmente construídos, bem como de
tendência de reprodução dentro da escola, originando o esporte
na escola, ao invés do esporte da escola. A partir da técnica
metodológica do jogo os alunos aprendem as normas e regras
para desenvolver um bom futebol e partindo desse pressuposto
é nítida a importância da temática nas aulas de Ed. Física,
mostrando toda trajetória do mundo do futebol criando
momentos de aprendizagem da cultura do desenvolvimento do
futebol no meio social e a superação dos desafios encontrado
no esporte, como relata Darido e Souza Junior. Quando for
tratar de futebol, ir além do fazer (técnicas e táticas), mas
abordar a sua presença na cultura, as suas transformações ao
longo da história, a dificuldade da expansão do futebol (causas
e efeitos), a mitificação dos atletas de futebol, os grandes
nomes do passado, a violência nos campos de futebol, entre
outras possibilidades. Ou seja, é preciso ir além do costumeiro
jogar. (DARIDO e SOUZA JÚNIOR, 2008, p. 97)

Infelizmente o futebol parece ser algo simples de se
trabalhar em sala de aula, mas é visto de maneira não
tão importante onde em contrapartida é um esporte
onde se tem muito a aprender não apenas pela
prática física, mas para o desenvolvimento intelecto
social no meio escolar.
O futebol é o conteúdo que está mais presente nas aulas de
Educação Física em nosso país, contudo, o futebol “ensinado”
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nestas aulas raramente ultrapassa os aspectos técnicos e o jogar
livremente. Nesse sentido é visto que o futebol é ensinado nas
escolas de forma descompromissadas pelos profissionais que
leciona a disciplina. (DARIDO e SOUZA JÚNIOR, 2008, p.
45)

O futebol quanto esporte escolar possui meios e
formas de ser ensinado para ultrapassar o conceito
de ser um simples jogo na aula de educação física.
Contudo isso só pode acontecer quando essa visão
for conscientizada e praticada metodologicamente
com a devida importância as aulas de futebol na
escola, com o devido reconhecimento no currículo
escolar, levando em conta que ele favorece o
desenvolvimento físico e mental das crianças sendo
um elemento que envolve diversos valores que
devem ser priorizados nas aulas de educação física.
A escola tem um papel importante na transformação
da visão do futebol, ressalta aqui quão significante é
a aula

de Educação

física nesse processo

transformador cultural sobre esse esporte tão
praticado em nosso país, onde a história do mesmo
pode ser muito importante para que o aluno entenda
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questões primordiais sobre a exclusão social, o
preconceito, as desigualdades.
O esporte, e também o futebol, não é apenas uma área de ordem
motora, mas através deste é possível estudar seus fundamentos
técnicos, seu enraizamento social e sua significação cultural no
qual o mesmo está inserido; neste contexto a educação física
escolar não pode ser baseada somente no aspecto motor do
indivíduo, mas sim em sua totalidade, um ser no mundo, que
pensa, que sente e que age. (GONÇALVES,1994 p.141)

Então o futebol é um conteúdo que pode
consideravelmente trabalhar com os alunos assuntos
que fazem parte das suas vidas, os preconceitos, a
exclusão social, as desigualdades sociais presentes
em nossa sociedade ontem e hoje. Isso através não
apenas de sua prática nas aulas de educação física
em quadra, mais também no entendimento e estudo
de sua história em nosso país.
Em todas as situações a educação física mostra sua
importância na construção da vida do cidadão desde
sua infância até se tornar adulto contribuindo no
processo dos aspectos biológicos e socioculturais. A
Educação física enquanto disciplina escolar que trata
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de

saberes

pedagogicamente

organizados

e

desenvolvidos deve considerar as relações com a
cultura dos seus sujeitos.
Também

propor

componentes

parcerias

curriculares

com
para

os

demais

projetos

que

vislumbrem tais objetivos. Outros componentes
curriculares podem propor esse projeto, trabalhando
em parceria com a educação física, como história,
geografia, português e assim por diante, tendo como
objetivo final, o seu aluno e a chamada “tomada de
consciência” e mudança.

É a partir dessa abertura do humano para o outro que se
instauram suas possibilidades de ações no mundo, de produção
de linguagem, de comunicação, de sentimentos, pensamentos,
desenvolvimento mútuo, enfim, de educação. A educação
consiste nesse processo que propicia o encontro com o outro,
com o mundo e consigo mesmo. (PULINO, 2014, p. 4)

Sabemos que o futebol acaba sendo ao esporte mais
praticado em território nacional, promovendo
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emoções em todos os âmbitos dessa prática,
independente do seu caráter profissional ou amador.
Na escola, a prática do futebol como foi descrita
anteriormente pode ser de grande valia para
proliferar a ideia da igualdade racial e quebras
alguns tabus repletos de preconceito e de
discriminação. Contudo, devido a estrutura física o
futebol praticado no âmbito escolar acaba sendo o
futebol de salão ou o futsal, jogado em uma quadra,
com 5 jogadores em cada equipe.
Além da possibilidade desse tipo de ação
interdisciplinar, não podemos deixar de citar que
esse mesmo ambiente escolar atualmente continua
sendo um grande celeiro de verdadeiras pérolas no
que se refere a prática de inúmeros esportes e dentre
eles, o futebol. As meninas passam a ter um contato
mais aprofundado desse esporte no ambiente
escolar, incentivados pelo professor de educação
física, tendo o mesmo como mais um conteúdo
dentre os inúmeros existentes nesse componente
curricular.
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Não apenas na procura de talentos, mais a
prática desse esporte é ampliada também para todos
e todas, sendo um valoroso instrumento para que o
professor da área consiga atingir seus objetivos com
esses alunos, no que tange seu desenvolvimento
global.
A escola em sua missão de formadora de pessoas dotadas de
espírito crítico e de instrumentos conceituais para se
posicionarem com equilíbrio em um mundo de diferenças e de
infinitas variações. Pessoas que possam refletir sobre o acesso
de todos/as à cidadania e compreender que, dentro dos limites
da ética e dos direitos humanos, as diferenças devem ser
respeitadas e promovidas e não utilizadas como critérios de
exclusão social e política. (CARRARA, 2009, p. 15)

A escola pode ser o caminho para a mudança
desse

quadro

e

consequentemente

para

a

contribuição do combate a todo tipo de preconceito
de origem misógina.

CONCLUSÃO
Quando estamos no âmbito escolar e observamos os
alunos na quadra jogando futebol temos que ter em
mente, quanto educadores, todas as infinitas
possibilidades que a prática desse esporte, no caso,
um conteúdo dentro da educação física (componente
curricular) pode promover aos educandos, não
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apenas na questão motora, mais também cognitiva,
social, psicológica e emocional.
O futebol dentro da escola promove a
oportunidade dos alunos entenderem mais ainda
sobre a exclusão social, sobre o racismo e as
desiqualdades, já que a própria história desse esporte
vem

a

corroborar

sobre

esses

temas.

Ao

trabalharmos com esse assunto, o aluno passa a se
sentir instigado, incentivado, já que se trata de um
tema próximo ao cotidiano do aluno e muito querido
pelo mesmo.
Utilizando projetos interdisciplinares, que
podem agrupar variados componentes curriculares,
como história, geografia, educação física, língua
portuguesa e assim por diante, o futebol pode de
forma determinante, dentro das escolas, propagar
conceitos e ideias mais do que necessárias na
formação dos discentes. Ideais sobre igualdade,
respeito,

diversidade,

valorização

cultural,

pertencimento, combate à discriminação racial e
exclusão social.
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Os projetos e os trabalhos dentro de uma
escola, figuram no sentido do micro para o macro,
onde percebe-se as mudanças dentro do próprio
ambiente escolar, onde o comportamento e as ações
sobre o assunto se modificam, amparados por uma
tomada de consciência mais do que necessária.
A escola está aí também para isso, e não
apenas para juntarmos sílabas ou fazermos contas
com os alunos, está aí para formarmos seres
pensantes, críticos, justos, e ávidos em transformar
a sociedade da qual farão parte um dia, como
verdadeiros protagonistas.
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INCLUSÃO
DO
ALUNO
COM
TRANSTORNO
DE
ESPECTRO
AUTISMO: AVANÇOS E DESAFIOS A
PARTIR DA PRIMEIRA INFÂNCIA
Rita De Cássia Souza Costa

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
ECA Estatuto da Criança e do Adolescente
LDB Lei de Diretrizes e Base da Educação
MEC/SEESP Ministério da Educação e Cultura
– Secretaria Estadual de Educação do Estado
de São Paulo
NEE Necessidade Educacionais Especiais
RCNEI Referencial Curricular Nacional de
Educação Infantil
TEA Transtorno Espectro Autista

INTRODUÇÃO
O Brasil vem discutindo e refletindo a partir do
ano dois mil como oferecer uma escola já que
esta é um segmento social, que se baseia na
formação do ser humano, portanto nada mais
justo do que oferecer aqueles que frequentam
a escola condições de aprendizagem e
permanência para que desenvolvam a
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aprendizagem. A atualidade exige um novo
olhar para atender à educação inclusiva.
Se analisarmos o percurso da educação dentro
da história do Brasil, notamos que a escola não
se constitui aberta para a educação inclusão
efetiva. Quando pensamos na inclusão escolar,
pensamos em um movimento considerado
novo, com relação ao longo período de tempo
em que o espaço escolar era exclusivo, já que
muitas crianças viveram impedidas de ter
acesso á educação.
Ao falar da inclusão escolar pensa se e no
sistema educacional todo reorganizado que
garanta o acesso, a permanência e a qualidade
de ensino para as crianças durante a idade
escolar. Embora a inclusão apresenta os mais
variados aspectos, ou seja, a inclusão ao
direito de aprender, de permanecer, direito a
qualidade de ensino dentre outros, é
necessário que o professor modifique sua
prática pedagógica, a partir de um novo olhar
para a inclusão. Neste sentido, a neurociência
tem ajudado com estudos a respeito, trazendo
um novo olhar para esta pluralidade cerebral.
Para entender a educação inclusiva enquanto
proposta é necessário analisar a importância
da escola, seu papel do no desenvolvimento
das aprendizagens da criança com deficiência,
analisando seus avanços, a sua socialização e
os limites que cada criança apresenta dentro
da sua deficiência. A neurociência tem
1023

Rita De Cássia Souza Costa

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

contribuído nas análises dessa diversidade a
partir da neurobiologia que aponta a urgência
de se compreender os aspectos afetivos e
sociais, motor e cognitivo desses alunos e
dentro das suas especificidades, como
aprendem para intervir no mundo a sua volta.
As informações aqui presentes estão pautadas
nas bibliografias de autores que discutem a
inclusão. Dentre os principais estão:
BARTOSZECK (2009), MENDES (2010),
SACRISTAN (1995) e ZANATTA (2004).

1. EDUCAÇÃO INCLUSIVA: A EVOLUÇÃO E
A HISTÓRIA.
As crianças que apresentavam deficiência
eram vistas na sua maior parte como
desnecessário seu ingresso na escola já que a
escola chamada tradicional, toda a turma
deveria aprender através de atividades
repetitivas e havia um único caminho para se
chegar aos resultados das atividades
propostas.
A escola tradicional não tinha um plano de
atendimento dessas crianças negando suas
especificidades estabelecendo assim, uma
educação engessada onde os diferentes eram
excluídos, não considerando a particularidade
de cada ser humano, portanto, a escola perde
sua essência e características.
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Neste sentido, a escola se afasta do seu foco
principal, ou seja, tira dela a responsabilidade
de formar as gerações futuras, repassando a
essas gerações o conhecimento que ao longo
do tempo a humanidade foi registrando,
mesmo que essas mudanças sejam com
pouquíssima no que diz respeito á criança com
deficiência.
Apesar das tentativas de inclusão dessas
crianças em todos os aspectos, a escola fazia
então somente, atendimento para as
reabilitações de funções já existentes ou a
habilitações de novas funções causadas pela
deficiência que a criança trazia.
A escola pode e deve contribuiu para que as
crianças com deficiência tenham acesso a
aprendizagem, porém esse desenvolvimento
acadêmico não acontecia e essas crianças
ficaram sem acesso aos processos de
aprendizagem
da
educação
formal,
consequentemente até atingir a chamada
”normalidade”.
Morin, nos diz que:
“...cabe à educação do futuro cuidar para que a ideia de
unidade da espécie humana não apague a ideia de
diversidade, e que a da sua diversidade não apague a
da unidade. Há uma unidade humana. Há uma
diversidade humana. A unidade não está apenas nos
traços biológicos da espécie Homo sapiens. A
diversidade não está apenas nos traços psicológicos,
culturais, sociais do ser humano. Existe também
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diversidade propriamente biológica no seio da unidade
humana; não apenas existe unidade cerebral, mas
mental, psíquica, afetiva, intelectual; além disso, as mais
diversas culturas e sociedades têm princípios geradores
ou organizacionais comuns”. ( MORIN 2011).

Neste sentido, a educação inclusiva, ganhou
espaço pra atender a diversidade e vem
ganhando forças no sentido de que o espaço
escolar tem que se abrir para a diversidade,
respeita la acolhendo essas crianças com a
finalidade de se constituir uma sociedade mais
justa, democrática e acolhedora.
O que se espera da escola inclusiva é que
desenvolva competência para que a
aprendizagem desse aluno possibilite a
equidade e igualdade de oportunidades dentro
do seu grupo social inclusive no trabalho.
Para entendermos a importância das escolas
de
educação
infantil,
é
necessário
compreender como se deu o surgimento das
escolas para as nossas crianças pequenas. As
primeiras
creches
no
Brasil
estão
condicionadas a mulher trabalhadora, ou seja,
as creches eram vistas como substituta da
maternidade. Portanto, essa conotação
maternal esteve presente no final do século XIX
e início do século XX, desconsiderando a
aprendizagens das crianças desta faixa etária.
Com a Declaração de Salamanca (1994), e o
surgimento da LDB, a lei de Diretrizes e Bases
da educação é que a educação infantil passa a
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ser um direito de todas as crianças do 0 aos 6
anos.
O desenvolvimento global da criança da
primeira infância apresenta se como finalidade
da primeira etapa da educação básica, ou seja,
desde a educação infantil o desenvolvimento
integral da criança deve ser garantido em seus
aspectos intelectual, social, psicológico e físico.
Considerando a proposta de educação
inclusiva opção brasileira referendada em suas
políticas educacionais, entendemos que o
movimento de reorganização da escola tem
que ter início na educação infantil já que esta é
a primeira etapa da educação.
As politicas educacionais brasileira traz a
proposta de reorganização de atendimento na
educação infantil, por ser esta a primeira etapa
da Educação Básica, portanto a atenção a essa
etapa deve ser prioritária, já que diz respeito á
formação de personalidade, socialização,
dentre outros.
A respeito Mendes nos diz que:
Os primeiros anos de vida de uma criança têm sido
considerados cada vez mais importantes. Os três
primeiros anos, por exemplo, são críticos para o
desenvolvimento da inteligência, da personalidade, da
linguagem, da socialização, etc. A aceleração do
desenvolvimento cerebral durante o primeiro ano de vida
é mais rápida e mais extensiva do que qualquer outra
etapa da vida, sendo que o tamanho do cérebro
praticamente triplica neste período. Entretanto, o

1027

Rita De Cássia Souza Costa

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

desenvolvimento do cérebro é muito mais vulnerável
nessa etapa e pode ser afetado por fatores nutricionais,
pela qualidade da interação, do cuidado e da
estimulação proporcionada à criança. (MENDES 2010).

O Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil, Estratégias e Orientações
para a Educação de Crianças com
Necessidades Educacionais Especiais, foi
elabora do pelo MEC e traz em seu contexto as
orientações para atendimentos ás crianças
com necessidades especiais, orientações que
foram apresentadas pela LDB (BRASIL, 2001).
A partir da orientação sobre a educação de
crianças
com
necessidades
especiais,
apresentada na LDB, o MEC elaborou, em
2001.
O documento, na sua introdução foca a
educação do 0 aos 6 anos como sendo a
educação a responsável por atendimento de
qualidade, e mais especificamente a educação
infantil por ser a primeira etapa da Educação
Básica é a base das próximas etapas escolar.
Essas instituições de atendimento a criança,
devem priorizar atividades de cunho
pedagógico.
O RCNEI em seu contexto tem como objetivo
criar um ambiente que atenda as diversidades
com qualidade pedagógica desde a educação
infantil. Ainda específica no seu item 5.1
orientações para Educação Infantil, este
documento também traz a necessidade de que
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profissionais que lidam com diretamente com
as crianças, necessitam ser capacitados de
forma constante, através de cursos ou estágios
que estão comprometidos com a inclusão.
MEC/SEESP. Adaptar os ambientes tanto
internos quanto externos, garantido a
acessibilidade é fundamental para as crianças
com necessidades especiais (BRASIL, 2001).

1.1 Transtorno Espectro Autista
O Transtorno Espectro Autista (TEA), é único a
cada indivíduo que o possui, embora com
semelhanças, cada indivíduo que apresenta o
TEA, apresenta intensidades e formas
diferentes.
Porém,
mesmo
com
as
peculiaridades individuais, a manifestação no
indivíduo aparece pautada em três pilares:
alteração comportamental, comunicativa e
dificuldades de interagir socialmente com os
outros. Essas características podem manifestar
se, nos mais diferentes graus, ou seja, em grau
mais leve, ou mais intensa ou mais severa.
O diagnóstico dessas crianças baseia se nos
três pilares característicos da síndrome, porém
é necessário um estudo mais eficaz e
detalhado do grau de autismo apresentado
pela criança, já que cada síndrome detectada
apresenta características próprias daquele
indivíduo.
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A partir dessa constatação é necessário que a
família e a escola atendam a necessidade
específica da criança propondo atividades que
façam com que a criança avance a partir das
suas especificidades.
“Hoje, sabe-se o autismo não é uma doença única, mas
sim um distúrbio de desenvolvimento complexo, que é
definido de um ponto de vista comportamental, que
apresenta etiologias múltiplas e que se caracteriza por
graus variados de gravidade” (ROTTA, 2007).

As crianças com TEA apresentam dificuldades
em relacionar-se, sendo assim, estas crianças
apresentam prejuízos de desenvolvimento na
autonomia,
na
socialização,
deixando,
portanto, de interagir com as outras crianças.
Neste caso, o isolamento da criança é notável,
ficando em seu mundo, distanciando se do
mundo em que vive, não troca contato visual,
dando preferência a animais e objetos e por
vezes apresentam risos aleatórios, muitas
vezes sem sentido ao olhar do outro.
Com relação a comunicação, geralmente não
apresentam, não compreendem metáforas,
gestos simbólicos ou expressões. As poucas
vezes que falam apresentam a ecolalia
(repetem e ecoam palavras), pois a sua
verbalização não tem objetivo da comunicação.
A área motora, dentro do seu comportamento,
geralmente
apresenta-se
por
gestos
repetitivos, como movimentos da cabeça,
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braços e mãos e etc. As crianças com TEA
apresentam
comportamentos disruptivos,
preferem a rotina, apresentam ainda, alguns
comportamentos pessoais restritos.
1.2 A Inclusão e os Desafios
A inclusão de pessoas com autismo aqui no
Brasil é hoje um dos grandes desafios vividos
pelas famílias, já que os obstáculos não são
poucos, mesmo havendo uma legislação
própria que orienta em sua essência a inclusão
de qualidade.
A partir daí garantir direitos a estas crianças ao
iniciar na primeira etapa do ensino básico, na
Educação Infantil, torna se mais que
desafiador, na omissão do poder público e na
estrutura de má formação educacional para
atendimento a este público.
A respeito, Silva diz que:
(…) a simples colocação física da criança com
necessidades educativas especiais na classe regular
não é, de forma alguma, garantia de sucesso escolar.
Pelo contrário, caso a escola não consiga proporcionalhe uma educação apropriada, então ou “despejá-la” na
classe regular, constituirá um ato irresponsável”. SILVA
(2009).

A autora, alerta para o fato, que estas crianças,
não devem ser colocadas no espaço escolar,
simplesmente por colocar somente para
atender a legislação. Fazer apenas depósito de
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crianças especiais no espaço escolar é tão
irresponsável quanto não coloca-las.
Neste sentido, é necessário que o poder
público cumpra com sua parte, com relação á
qualidade de ensino, garantindo profissionais
com constantes formações e informações
atualizadas, que as escolas priorizem
apresentações esportivas, artísticas, eventos e
etc., na perspectiva de envolver estas crianças
e os mesmos tipos de atividades podem ser
praticadas entre as crianças e professores,
entre as próprias crianças, professores e pais,
proporcionar assim, estratégicas campanhas
que tragam este público para a formação sócio
educacional e espaços que deem conta de
atender tais especificidades.
2 A NEUROCIÊNCIA E O PAPEL DO
PROFESSOR.
2.1 A Neurociência
Com a evolução dos tempos, e novos estudos
começa a se compreender quem são e como
pensam as crianças portadoras de deficiência.
A neurociência busca compreender esta
diversidade cerebral, trazendo assim a partir
dos seus estudos, um novo olhar para a
inclusão, fazendo com que se repense mais
profundamente o quanto à pessoa com
necessidades especiais podem responder as
aprendizagens se estimulados respeitando
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suas peculiaridades biológicas, fisiológicas e
sua anatomia.
Portanto, é necessário que os profissionais que
lidam com crianças especiais, compreendam o
seu jeito de viver e olhar o mundo, fazendo com
interajam com os demais.
A respeito Morin, nos diz que:
...cabe à educação do futuro cuidar para que a ideia de
unidade da espécie humana não apague a ideia de
diversidade, e que a da sua diversidade não apague a
da unidade. Há uma unidade humana. Há uma
diversidade humana. A unidade não está apenas nos
traços biológicos da espécie Homo sapiens. A
diversidade não está apenas nos traços psicológicos,
culturais, sociais do ser humano. Existe também
diversidade propriamente biológica no seio da unidade
humana; não apenas existe unidade cerebral, mas
mental, psíquica, afetiva, intelectual; além disso, as mais
diversas culturas e sociedades têm princípios geradores
ou organizacionais comuns. (MORIN, 2011).

Assim como explica Morin, é necessário
compreender que cada ser humano é único, a
própria natureza humana que cada ser traz
princípios de múltiplas diversidades. Os alunos
portadores de TEA apresentam características
particulares e lembrando que o Autismo, se
apresenta, nos mais variados graus, sendo que
cada grau é particular daquela pessoa.
Neste contexto, a educação inclusiva vem
ganhando forças na perspectiva de que a
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escola precisa acolher e abrir suas portas para
a diversidade, respeitando, acolhendo e
principalmente valoriza la. Assim, estaremos
caminhando na constituição de uma sociedade
democrática, onde “todos são iguais perante a
lei”, portanto todos com acesso a equidade e a
igualdade.
Neste contexto, o professor é o principal
mediador na relação conhecimento e aluno,
portanto, deixar a criança apresentar o que já
sabe e o professor a partir do diagnóstico
oportunizar aprendizagem, a todos, garantido o
acesso a qualidade de ensino, é o grande
desafio posto atualmente na Educação Básica,
mais especificamente na Educação Infantil.
2.2 O Professor e a Formação
A neurociência enfatiza o quanto ser
necessário que educadores conheçam as
bases das interfaces da aprendizagem, já que
o cérebro por ser o órgão mais organizado e é
nele que se forma a cognição (Morin, 1996).
Portanto, é necessário que o educador tenha
conhecimento das estruturas cerebrais e
também conhecimento dos estudos da
neurobiologia.
Bartoszeck (2009), afirma que o professor
necessita conhecer alguns princípios cruciais
como sustentação das bases neurobiológicas
para que o ato pedagógico tenha sucesso. O
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autor alerta a necessidade de aprofundamento
de estudos, pelo professor.
Algumas estratégias citadas pelo autor
relacionam os princípios da neurociência a
rotina da sala de aula, dentre eles estão:
-A aprendizagem vista como atividade social. É
necessário que o aluno seja encorajado a expor seus
sentimentos em ambiente tranquilo. Assim, a
aprendizagem a emoção e a memória trabalham
concomitantemente.
- O cérebro trabalha nas mais variadas idades e mostra
ótimos períodos para algumas aprendizagens, mas é
necessário ajustar as atividades a faixa etária e uso de
temáticas que integram o aluno.
-As aulas práticas devem dar condições do aluno fazer
associações
entre
experiências
prévias
com
compreensão atual.
-É necessário possibilitar hipóteses, pois o cérebro foi
preparado para passar por testes, promovendo assim
situações de tentativas, a busca de evidências,
simulações e resoluções de casos.
-O cérebro apresenta a sinaptogênese, sendo
necessário o aluno sentir se “dententor” de atividades
que tem a ver com o seu mundo, com a sua vida. A
responsabilidade do aluno aumenta quando podem fazer
escolhas pré-selecionadas.
-Quando ocorre novas experiências de aprendizagem,
são
acionadas
várias
áreas
do
córtex.

BARTOSZECK (2009).
Neste sentido, oportunizar a reflexão a
partir do contexto da vida do dia a dia, faz com
que o aluno partindo da informação já
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anteriormente conhecida por ele, possa
formular umas novas informações.
A ciência nessa nova concepção traz na sua
essência a busca pela a escola de novos
caminhos, que possibilitem o atendimento a
todas as crianças sem exceção, cumprindo o
papel social, que a ela cabe.
O que se espera da inclusão escolar é que
desenvolva competência para que os o ensino
e
aprendizagem
enquanto
processo,
possibilitem oferecer aos alunos com TEA
condições
de
desenvolvimento
de
aprendizagem intelectual que lhe oportunize, a
equidade, a igualdade de oportunidades na
vida social, familiar e no mundo do trabalho.
Atualmente, existem vários autores que trazem
em seus escritos, experiências e situações do
espaço escolar que possibilitam atividades
direcionadas as várias deficiências, inclusive
aos portadores de TEA, mas cabe a cada
professor, acompanhar com seus registros os
avanços e dificuldades apresentadas pelo seu
aluno, e assim, reformular, avaliar e reavaliar
as atividades propostas ao seu aluno, sempre
oportunizando o avanço da aprendizagem.
A família, a escola, postos de saúde,
psicólogos, o poder público e a sociedade
como um todo, podem proporcionar um melhor
atendimento qualitativo aos alunos especiais,
através de parcerias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola já apresenta no seu próprio conceito
concepções sobre o outro. É comum dentro do
espaço escolar as diferenças, gerar a
discriminação a intolerância, o preconceito, e
consequentemente a evasão. Quando chega a
escola, nossos alunos irão ter contato com
novas aprendizagens como: aprender a dar
valor o outro, compreender as diferenças,
aprender tolerância, desde que esta escola
tenha em sua prática, estes valores.
Portanto, é necessário pensar que na inclusão
desde a primeira infância já que esta é primeira
escola onde a criança vai ter contato, logo esta
deve ser inclusiva, onde a mudança de
paradigmas é necessária.
É importante construir um ambiente onde as
crianças sintam se incluídas, onde todos façam
sua parte, sejam respeitadas e que
efetivamente ocorram as aprendizagens
respeitando a individualidade e o ritmo de cada
criança no processo de aprender e adquirir
conhecimento.
Neste contexto, o professor principal ator, deve
buscar formação contínua, mas é necessário
na sua prática cotidiana, se dispor a constante
formação, conhecer as propostas e estudos
atuais sobre o tema, estabelecer laços de
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respeito e aproximação dos alunos que mais
precisam de seu apoio.
A neurociência propõe como a escola e seus
profissionais, podem garantir avanços de
aprendizagem as crianças portadoras de TEA.
Para tanto, é necessário, conhecer a
diversidade cerebral, que busca compreender
como os alunos especiais podem avançar
quando se respeita suas peculiaridades e ritmo
de aprendizagem.
A neurociência traz em seus estudos,
descobertas atuais, como proposta de avanços
para estes alunos. É necessário que as
parcerias entre pais, professores, alunos e
órgão que atendam a este aluno, estejam
alinhadas neste novo conceito, na busca de
garantir melhor qualidade de aprendizagem,
interação social, ou seja, a verdadeira inclusão!
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EDUCAÇÃO: ALFABETIZAR/LETRAR
Douglas Antonio dos Reis

1 INTRODUÇÃO
Sabemos que uma das maiores riquezas de um
país é a educação que começa nas séries
iniciais por meio de uma alfabetização de
qualidade, mas esse processo na maioria das
escolas brasileiras não tem tido o sucesso
esperado, prejudicando a aprendizagem dos
alunos das séries iniciais.
Nossas escolas, infelizmente, formam alunos
que não conseguem ler e escrever, não
sabendo nem interpretar pequenos textos.
É preciso alfabetizar as grandes massas e para
que isso ocorra precisamos preparar melhor os
profissionais da educação.
Para Saviani:
A necessidade da formação docente surge dede
Comenius, no século XVII. Ele ainda apresenta a
primeira escola voltada a formação docente em 1684,
por São João Batista de La Salle, em Reims. Contudo a
ideia de institucionalizar escolas próprias para a
formação do professor, surge da sistematização das
ideias liberais em expandir o ensino a todas as camadas
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sociais no século XIX. Essas prioridades, no entanto
sofrem grandes influências e acabam por precarizar-se
devido às dificuldades encontradas na relação escolacidadão. O fracasso que surge na alfabetização desde
esse período nos atinge até a atualidade exigindo uma
atenção especial e soluções para um ensino de
qualidade. (SAVIANI, 2009, p. 143).

Então,

precisamos

compreender

que

alfabetização e letramento embora sejam
práticas distintas, são indissociáveis. Quando
refletimos

sobre

essas

concepções

nos

deparamos com um grande problema que
reflete na qualidade da educação básica.
Muitos profissionais da educação confundem o
significado destes dois conceitos, e, ampliam o
conceito de alfabetização, sobrepondo o de
letramento, e não desempenham um bom
trabalho.
A ênfase da Educação Tradicional está no
código, pois um indivíduo não alfabetizado
pode

ser

um

indivíduo

letrado,

porque

alfabetizado é aquele que sabe ler e escrever,
codificar e decodificar a língua escrita.
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Para Tfouni:
Enquanto a alfabetização ocupa-se da aquisição da
escrita por um indivíduo, ou grupos de indivíduos, o
letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da
aquisição de um sistema escrito por uma sociedade.
(TFOUNI, 1995, p. 20).

Por meio da inserção no mundo da escrita
pelas interações sociais e orais, dá-se a
construção

da

linguagem

da

criança,

considerando-se o significado que a escrita tem
para a sociedade.
Para Goulart:
Podemos entender tal relevância no sentido da
participação crítica nas práticas sociais que envolvem a
escrita, mas também no sentido de considerar o diálogo
entre os conhecimentos da vida cotidiana, constitutivos
de nossa identidade cultural primeira, com os
conhecimentos de formas mais elaboradas de explicar
aspectos da realidade. (GOULART, 2002, p. 52).

Vivemos em uma sociedade na qual as
crianças chegam à escola com conhecimentos
adquiridos

na

região

onde

vivem,

conhecimentos que trazem de acordo com o
que aprendem com familiares e comunidade a
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qual pertencem. É primordial que o professor
faça uso desses conhecimentos utilizando
diversos tipos de textos para que a criança
possa sentir-se inserida no contexto escolar.
Na década de 1980 surge o termo
“analfabetismo

funcional”,

designando

as

pessoas que saibam escrever o próprio nome
e conheciam as letras, porém não sabiam fazer
uso desse conhecimento no cotidiano.
Entendemos que a alfabetização é um
caminho

para

o

letramento,

porque

alfabetizado é aquele que conhece o código
escrito, sabe ler e escrever.
Tfoundi diz que:
A alfabetização refere-se à aquisição da escrita
enquanto aprendizagem de habilidades pela leitura,
escrita e as chamadas práticas de linguagem. Isso é
levado a efeito, em geral por meio do processo de
escolarização e, portanto da instrução formal. A
alfabetização pertence assim, ao âmbito individual.
(TFOUNI, 1998, p. 9).

Para que possamos contribuir com o
entendimento
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pedagógicas,

abordaremos

nesse

artigo

conceitos de alfabetização e letramento e sua
importância para uma prática significativa e
uma educação de qualidade.

2 ALFABETIZAÇÃO
Para Soares (2000) alfabetização significa
levar à aquisição do alfabeto, ensinando ler e
escrever, porque alfabetização é a aquisição
do código alfabeto e ortográfico, por meio do
desenvolvimento das habilidades de leitura e
escrita.
No Brasil, a alfabetização fica mais forte, após
a Proclamação da República, porque a escola
foi institucionalizada para que as novas
gerações pudessem estar aptas à nova ordem
política e social.
Por essa necessidade Cagliari afirma que:
De acordo com os fatos comprovados historicamente, a
escrita surgiu do sistema de contagem feito com marcas
em cajados ou ossos, e usados provavelmente para
contar o gado, numa época em que o homem já possuía
rebanhos e domesticava os animais. Esses registros
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passaram a ser usados nas trocas e vendas,
representando a quantidade de animais ou de produtos
negociados. Para isso, além dos números, era preciso
inventar os símbolos para os produtos e para os
proprietários. (CAGLIARI, 1998, p. 14).

Muito

foi

desenvolvido

no

campo

da

alfabetização em relação a conceitos, teorias e
metodologias. Mas, mesmo assim o Brasil e
alguns países não desenvolvidos, ainda hoje,
enfrentam um problema de muita relevância
que é a qualidade da educação básica.
A baixa qualidade do ensino pode ser
comprovada por meio dos índices de fracasso,
reprovação e evasão escolar. Os quais, muitas
vezes apontam como “culpados”, o método
utilizado, o aluno com dificuldades, a má
formação dos professores, condições sociais
dos estudantes, entre outros fatores.
No entanto, há algumas décadas, a principal
causa para a baixa qualidade do ensino era a
Pedagogia Tradicional.
Para Soares:
1047

Douglas Antonio dos Reis

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

[...] no Brasil a discussão do letramento surge sempre
enraizada no conceito de alfabetização, o que tem
levado, apesar da diferenciação sempre proposta na
produção acadêmica, a uma inadequada e
inconveniente fusão dos dois processos, com
prevalência do conceito de letramento, [...]. (SOARES,
2003, p. 8).

Sabemos que quando surgiu a escrita, dava-se
pouca

importância

ao

processo

de

alfabetização porque na época o que era
importante era apenas a comunicação.
Cagliari afirma que:
Nessa época de escrita primitiva, ser alfabetizado
significava saber ler o que aqueles símbolos
significavam e ser capaz de escrevê-los, repetindo um
modelo mais ou menos padronizado, mesmo porque o
que se escrevia era apenas um tipo de documento ou
texto. (CAGLIARI, 1998, p. 14).

Nessa época não havia muitos métodos para
se alfabetizar uma pessoa, havia apenas um
modelo padronizado/mecânico de cópia e
leitura.
Cagliari diz ainda que:
Na antiguidade, os alunos alfabetizavam-se aprendendo
a ler algo já escrito e depois copiado. Começavam com
palavras e depois passavam para textos famosos, que
eram estudados exaustivamente. Finalmente, passavam
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a escrever seus próprios textos. O trabalho de leitura e
cópia era o segredo da alfabetização. (CAGLIARI, 1998,
p. 15).

No Brasil, ainda hoje temos professores que
insistem

em

alfabetizar

mecanicamente,

porque são resistentes a mudanças. Isso
contribui para a grande defasagem que
vivemos

nas

séries

iniciais

do

ensino

fundamental.
O professor é a peça principal no processo de
alfabetização, porque precisa aprender a
codificar, decodificar, compreender e saber
usá-la com criatividade e criticidade em
diferentes situações do cotidiano.

Para que isso aconteça ele precisa trabalhar
com diversos gêneros textuais concretos que
estejam circulando nas diferentes esferas
sociais, pois assim fará parte da realidade do
aluno.
Os RCNE, afirmam que o professor precisa
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estar comprometido com a ética e a educação
de qualidade, visando a contribuição para com
o aprendizado das crianças. E, ser capaz de
analisar e resolver problemas, selecionando e
organizando

conteúdos

e

propostas

adequadas ao ensino.
Assim, entende-se que é papel do professor de
língua

materna

trabalhar

com

práticas

pedagógicas que sejam relevantes para o
aprendizado da criança, possibilitando a fala, a
escuta, a leitura, a escrita e a compreensão,
tornando a sala de aula em um ambiente de
interação e aprendizagem.
Para Leal, o professor precisa entender a
necessidade de cada estudante, estando
atento às diversidades, planejando e intervindo
quando necessário.
Leal diz que:
Na escola, a principal voz que medeia a relação entre o
aluno-aprendiz e o objeto de conhecimento é a do (a)
professor (a). Daí a necessidade de que ele (a) seja um
(a) interlocutor (a) atento (a) e consciente dos percursos
que os alunos fazem quando estão aprendendo e das
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necessidades do grupo. (LEAL, 2005, p. 101).

3 LETRAMENTO
Por volta dos anos oitenta, criou-se o termo
Letramento, no Brasil, aconteceram várias
discussões nas áreas da educação e da
linguagem,

incluindo-se

o

tema

da

interdisciplinaridade.
Após essas discussões, denominou-se o
Letramento como sendo um processo amplo
que torna o indivíduo capaz de utilizar a escrita
de forma deliberada nas situações sociais.

Para Soares:
Letramento é a palavra e conceito recente, introduzido
na linguagem da educação e das ciências linguísticas há
pouco mais de duas décadas. Seu surgimento pode ser
interpretado como decorrência da necessidade de
configurar e nomear comportamentos e práticas sociais
na área da leitura e escrita que ultrapassam o domínio
do sistema alfabético e ortográfico, nível da
aprendizagem
da
língua
escrita
perseguido,
tradicionalmente, pelo processo de alfabetização.
(SOARES, 2004, p. 20).
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Essas

práticas

sociais

refletiam

as

transformações nas práticas de letramento
dentro e fora da escola, surgindo assim a
necessidade de reconhecer e nomear práticas
sociais de leitura e escrita.
Por meio do letramento passamos a entender
que não era suficiente aprender apenas as
letras, porque era preciso saber utilizá-las
socialmente, sabendo ler e interpretar textos.
Letrar não é só alfabetizar, é fazer com que o
aluno saiba ler e escrever dentro de um
contexto no qual a escrita e a leitura façam
sentido na vida desse aluno.
O letramento é responsabilidade de todos os
educadores que trabalham com a leitura e a
escrita nas diferentes áreas de estudo.
Soares diz que:
O letramento é o uso que se faz da língua escrita com
toda sua complexidade, em práticas sociais de leitura e
escrita, é aquele indivíduo que sabe ler e escrever, e que
usa socialmente a leitura e a escrita, que pratica e
responde adequadamente às demandas sociais.
(SOARES, 2000, p. 39-40).
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A criança, nas séries iniciais, mesmo sem ser
alfabetizada, apropria-se de funções do uso da
língua escrita, sendo essas letradas antes de
serem alfabetizadas.

A compreensão desse processo ainda é o
problema de nossas salas de aula, pois quando
o professor não tem clareza do que é
alfabetizar e letrar acabamos por contribuir
para o fracasso escolar do sistema de
alfabetização na progressão continuada.
Esse é um motivo muito importante para que se
crie um método de ensino que possa unir
alfabetização e letramento para não formarmos
os chamados analfabetos funcionais.
Para Kleiman:
O fenômeno do letramento, então, extrapola o mundo da
escrita tal qual ele é concebido pelas instituições que se
encarregam de introduzir formalmente os sujeitos no
mundo da escrita. Pode-se afirmar a escola, a mais
importante das agências de letramento, preocupa-se não
como letramento prática social, mas com apenas o tipo
de prática de letramento, a alfabetização, o processo de
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aquisição de códigos (alfabético, numérico) processo
geralmente concebido em termos de uma competência
individual necessária para o sucesso e promoção na
escola. Já outras agências de letramento, como a
família, a igreja, a rua como lugar de trabalho, mostram
orientações de letramento muito diferentes. (KLEIMAN,
1995, p. 20).

Observamos assim que Kleiman aponta as
evidências do distanciamento das práticas de
letramento ocorridas dentro e fora da unidade
escolar.
Conhecemos o letramento como o estudo de
quem exerce práticas sociais de leitura e
escrita, participando de eventos nos quais a
escrita faz parte integrante no processo de
interpretações, competências discursivas e
cognitivas entre outros em uma sociedade
letrada.
De

acordo

com

os

PCN’s

de

Língua

Portuguesa é preciso:
Valorizar a leitura como fonte de informação, via de
acesso aos mundos criados pela literatura e
possibilidade de função estética, sendo capazes de
recorrer aos materiais escritos em função de diferentes
objetivos. (BRASIL, 1997, p. 33).
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Com isso percebemos que este é um dos
objetivos do ensino da Língua Portuguesa para
o Ensino Fundamental, no qual a intenção não
é só alfabetizar, mas sim alfabetizar letrando.
Para Kleiman:
A diferença entre ensinar uma prática e ensinar para que
o aluno desenvolva uma competência ou habilidade não
é mera questão terminológica. Na escola, onde se
predomina uma concepção da leitura e da escrita como
competências, concebe-se a atividade de ler e escrever
como um conjunto de habilidades progressivamente
desenvolvidas até se chegar a uma competência leitora
e escritora ideal: a do usuário proficiente da língua
escrita. Os estudos do letramento, por outro lado, partem
de uma concepção de leitura e de escrita como práticas
discursivas, com múltiplas funções e inseparáveis dos
contextos em que se desenvolvem. (KLEIMAN, 2007, p.
2).

Fica claro que o problema não é só a
alfabetização no que tange ao ler e escrever, e
sim quando é preciso haver interpretação e
raciocínio, apontando assim a deficiência de
letramento na alfabetização de pessoas.
Soares descreve que:
Entretanto, o que parece estar ocorrendo atualmente é
que a percepção que se começa a ter, de que, se as
crianças estão sendo, de certa forma, letradas na escola,
não estão sendo alfabetizadas. (SOARES, 2003, p. 11).
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Quando se analisa dialeticamente a evolução
da humanidade, fica claro que o ser humano
antes de aprender a escrita, apreender
conhecimentos de mundo que acontecia ao
seu redor e assim também fazia uma leitura
crítica.
Assim, não é correto dizer que uma pessoa não
é letrada porque não é alfabetizada, porque ela
sabe refletir sobre a vida.
Muitas vezes acreditamos que nossos alunos
não estão prontos para discutir determinados
assuntos, pois nossa sociedade vive e sente a
desigualdade social, e, muitos entendem essa
diferença.

No

entanto,

esses

alunos

conseguem realizar análises daquilo que
observam e experimentam no cotidiano.
4 CONCILIANDO ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO
Precisamos partir da prática social para
que os conteúdos tenham sentido para nossos
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alunos

e

construam

o

conhecimento

gradativamente e desenvolvam uma atitude
que transforme a sociedade.
As

atividades

desenvolvidas

nas

escolas precisam promover a alfabetização e o
letramento, conciliando o ensino do código
alfabeto com seu uso social em diferentes
ocasiões.
É

possível

desenvolvermos

ações

significativas de aprendizagem para alfabetizar
letrando, proporcionando situações nas quais
as crianças possam interagir com a escrita nas
diferentes situações de comunicação, e isso é
possível desde a educação infantil. Para isso é
preciso levar para a sala de aula diversos tipos
de textos que possibilitem à criança a reflexão
sobre a língua que se escreve, a norma culta
ou padrão.
Brotto faz algumas considerações sobre
a diversidade que a palavra letramento pode
abranger:
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Letramento é um termo recente que tem sido utilizado
para conceituar e/ou definir variados âmbitos de atuação
e formas de participação dos sujeitos em práticas sociais
relacionadas de algum modo à leitura e à escrita. Pode
se referir a práticas de letramento de crianças em
período anterior ao período de escolarização; à
aprendizagem escolarizada da leitura e da escrita, inicial
ou não; à participação de sujeitos analfabetos ou
alfabetizados não escolarizados na cultura letrada, ou,
ainda referir-se à condição de participação de grupos
sociais não alfabetizados ou com um nível precário de
apropriação da escrita em práticas orais letradas.
(BROTTO, 2008, p. 11).

Não basta aprender a ler e escrever é
preciso utilizar de modo competente esse
aprendizado, compreendendo a função de
ambos em contextos sociais. Para Soares
(2004),

faz-se

necessário

realçar

as

especificidades inerentes aos processos de
alfabetização e letramento, com evidências de
que

são

processos

distintos,

mas

indissociáveis, porque tem que considerar que
o

acesso ao mundo

simultaneamente

da escrita

pelos

caminhos

ocorre
da

alfabetização e letramento.
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Quando se aprende a ler e escrever o
indivíduo usa várias técnicas que pertencem à
esfera do letramento.
Soares afirma que:
Assim como a leitura, a escrita, na perspectiva da
dimensão individual do letramento (a escrita como uma
“tecnologia”) é também um conjunto de habilidades
linguísticas
e
psicológicas,
mas
habilidades
fundamentalmente diferentes daquelas exigidas pela
leitura. Enquanto as habilidades de leitura estendem-se
da habilidade de decodificar palavras escritas à
capacidade de integrar informações provenientes de
diferentes textos, as habilidades de escrita estendem-se
da habilidade de registrar unidades de som até a
capacidade de transmitir significado de forma adequada
a um leitor potencial. (SOARES, 2000, p. 69).

Sabemos que as crianças que tem pais
leitores e que se preocupam em analisar textos
com

seus

facilidade,

filhos,
podendo

aprendem
se

tornar

com

mais

possíveis

escritores.
Soares nos diz que:
[...] essa introdução ao mundo da escrita, na escola, não
se caracteriza como um momento inaugural de entrada
em um mundo desconhecido: embora ainda
“analfabeta”, a criança já tem representações sobre o
que é ler e escrever, já interage com textos escritos de
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diferentes gêneros e em diferentes portadores, convive
com pessoas que leem e escrevem, participa de
situações sociais de leitura e de escrita [...]. (SOARES,
1998, p. 69).

Trabalhar com textos na alfabetização se faz
preciso, pois é possível enfocar os aspectos da
língua escrita, fazendo com que o aluno
alfabetizado e letrado tenha condições de fazer
uso da escrita em diversas situações de seu
cotidiano.
Partindo do cotidiano do aluno e as situações
de letramento presentes ao seu redor, é
possível fazê-lo compreender que a estrutura e
a organização dos textos relacionam-se a
diferentes funções que são exercidas nas
práticas cotidianas da realidade, como uma
carta, uma receita, uma bula, um anúncio de
jornal, um folheto de supermercado, entre
outros.

Soares salienta que:
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[...] além de aperfeiçoar as habilidades já adquiridas de
produção de diferentes gêneros de textos orais, levar à
aquisição e ao desenvolvimento das habilidades de
produção de textos escritos, de diferentes gêneros e
veiculados por meio de diferentes portadores [...].
(SOARES, 1998, p. 69).

Sendo assim, ler e escrever envolve tanto a
apropriação do sistema alfabético e ortográfico
como o desenvolvimento das habilidades
textuais que são as produções de textos, nos
quais se observam os elementos discursivos.
Ao

educador

cabe

nesse

momento

desenvolver práticas significativas que levem
os alunos ao aprendizado com qualidade para
que possamos formar leitores e escritores
autônomos, pois a educação é um ato político
e precisa romper com situações de opressão
que as pessoas sofrem e nem percebem.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo desse trabalho, foi possível concluir
que quanto antes a criança se apropriar da
leitura e da escrita, mais cedo poderá ser
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alfabetizada e letrada, porque a alfabetização é
um processo de ensino aprendizagem, e seu
objetivo é iniciar a criança no processo de
leitura e escrita, pois a criança alfabetizada é
aquela que se tornará um adulto com
habilidades para fazer uso da leitura e escrita,
atuando na sociedade.
Essas reflexões nos levaram a sentir a
necessidade

de

vincular

os

termos

alfabetização e letramento com a prática
pedagógica,

pois

o

trabalho

pedagógico

precisa contemplar a proposta de “alfabetizar
letrando”, na qual aprender códigos esteja
associada à prática social de utilização da
escrita.
No entanto, uma sociedade letrada não é
aquela em que os cidadãos sabem ler e
escrever, mas saibam usar socialmente a
leitura e a escrita.
O

professor

habilitado,
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criatividade com responsabilidade, porque está
formando sujeitos que estarão comprometidos
com a transformação social.
Esse

profissional

constantemente,

precisa

seu

buscar,

aperfeiçoamento

profissional e humano, porque está lidando
com diversas classes sociais e realidades
diferentes. Precisa refletir sobre suas práticas
e buscar ajuda quando sentir que é necessária.
Ele precisa ainda compreender a prática
pedagógica como importante elemento de
produção de conhecimento.
Freire é considerado um exemplo quando fala
sobre alfabetização, porque foi um grande
pensador e influencia até hoje a educação. Sua
filosofia existencialista mostra-nos que é
possível conectar o mundo da escrita com o
mundo

real,

livrando-nos

de

vendas

e

opressões, tornando-nos sujeitos cada vez
mais críticos que poderão transformar nossa
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realidade em uma sociedade melhor e mais
justa.
Acreditamos que é possível atingirmos a
qualidade na educação com práticas que usem
diferentes metodologias, proporcionando o
desenvolvimento

da

alfabetização

e

do

letramento de cada sujeito para que ele possa
ser o autor de sua própria vida, fazendo a
diferença em nossa sociedade.
Baseando-nos nessa pesquisa, precisamos
compreender que a prática pedagógica é um
elemento de produção de conhecimento, no
qual ocorre a necessidade e precisão do
alfabetizar letrando. Constituindo-se assim, um
trabalho no qual o educador e o educando
participam juntos nesse aprendizado e com
isso acontecem mudanças significativas no
processo de ensino aprendizagem.
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O LÚDICO E A PSICOPEDAGOGIA
Givaneide Mendes Kardel

1 UM BREVE HISTÓRICO DA
PSICOPEDAGOGIA.
A psicopedagogia é originaria da Europa
(França), pois os problemas de aprendizagem
surgiram ainda no século XIX. Em Paris foram
fundados

os

primeiros

centros

de

psicopedagogia em 1946, por J. Boutonier e
George Mauco, com dupla orientação: médica
e pedagógica das seguintes áreas : medicina,
psicanálise, psicologia e pedagogia para tratar
de

dificuldades

comportamentos

de

aprendizagem

socialmente

e

inadequados

tanto do lar quanto da escola.
Em

decorrência

da

interferência

na

produtividade que passou a ser perseguido e
valorizado na era da industrialização surgiu a
preocupação
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aprendizagem onde passou a ter tentativas de
organizar novos métodos para educação.
“Na literatura francesa – que, como vimos, influencia as
ideias sobre psicopedagogia na Argentina (a qual, por
sua vez, influencia a práxis brasileira) – encontra-se,
entre outros, os trabalhos de Janine Mery, a
psicopedagoga francesa que apresenta algumas
considerações sobre o termo psicopedagogia e sobre a
origem dessas ideias na Europa, e os trabalhos de
George Mauco, fundador do primeiro centro médico
psicopedagógico na França,..., onde se percebeu as
primeiras tentativas de articulação entre Medicina,
Psicologia, Psicanálise e Pedagogia, na solução dos
problemas de comportamento e de aprendizagem”
(BOSSA, 2000, p. 37)

Esperava-se através desta união PsicologiaPsicanálise-Pedagogia, conhecer a criança e o
seu meio. Tendo como objetivo a sua
readaptação, visando a melhoria da criança
com seu meio, bem como a melhoria das
possibilidades de aprendizagem, com objetivo
primordial adquirir um conhecimento total do
meio onde a criança vive para compreender o
que estava ocorrendo com ela e organizar uma
ação reeducadora orientada para solução dos
problemas de aprendizagem.
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Vale ressaltar que Segundo Janine Mery, os
estudiosos que iniciaram os estudos da
psicopedagogia,

preocupavam-se

com

as

dificuldades de aprendizagem oriundas de
deficiências sensoriais, debilidade mental e
outros problemas de origem física, estas eram
as preocupações da época.
O

movimento

europeu

que

originou

a

Psicopedagogia acreditava que os problemas
de aprendizagem não tinham somente causas
orgânica, com a mesma visão na mesma época
os Estados Unidos, onde a ênfase dada aos
estudos era de caráter biológico, surgindo
influências na psicologia escolar.
A corrente: médicos, psicólogos, psicanalistas
e

pedagogos.

européia

influenciou

significativamente a Argentina. Conforme a
psicopedagoga

Alicia

Fernández

(apud

BOSSA, 2000, p. 41), Buenos Aires, foi a
primeira cidade argentina a oferecer uma
faculdade de Psicopedagogia.
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“A partir da década de 60, a categoria profissional dos
psicopedagogos começa a expandir-se e a organizar-se
buscando, inicialmente, as causas do fracasso escolar,
através da sondagem de aspectos do desenvolvimento
físico e psicológico do aprendiz. Nesta época, os
psicopedagogos prendiam-se a uma concepção
organicista e linear, com conotação nitidamente
patologizante, que encarava os indivíduos com
dificuldades na escola como portadores de disfunções
psiconeurológicas do aprendiz” (SCOZ. 1994, p. 23).

Na década de 70 que surgiram, em Buenos
Aires, os Centros de Saúde Mental, onde
equipes de psicopedagogos atuavam fazendo
diagnóstico e tratamento. A Psicopedagogia
Argentina sempre ocupou um espaço muito
importante significativamente no âmbito da
educação e da saúde.
“No Brasil a psicopedagogia chegou na década de 70,
cujas dificuldades de aprendizagem nesta época eram
associadas a uma disfunção neurológica denominada de
disfunção cerebral mínima (DCM) que virou moda neste
período,
servindo
para
camuflar
problemas
sociopedagógicos” (BOSSA, 2000, p. 48-49).

Vale ressaltar que a sigla “DCM” mencionada
acima representa Disfunção Cerebral Mínima.
Inicialmente, os problemas de aprendizagem
foram estudados e tratados por médicos na
Europa no século XIX e no Brasil percebemos,
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ainda hoje, que na maioria das vezes a primeira
atitude dos familiares é levar seus filhos a uma
consulta médica.
“Na prática do psicopedagogo, ainda hoje é comum
receber no consultório crianças que já foram examinadas
por um médico, por indicação da escola ou mesmo por
iniciativa da família, devido aos problemas que está
apresentando na escola” (BOSSA, 2000, p. 50).

Segundo Visca,
“a Psicopedagogia inicialmente foi uma ação subsidiada
da

Medicina

e

da

Psicologia,

perfilando-se

posteriormente como um conhecimento independente e
complementar, possuída de um objeto de estudo,
denominado de processo de aprendizagem, e de
recursos diagnósticos, corretores e preventivos próprios”
(VISCA apud BOSSA, 2000, p. 21).

Esta

visão

independente,

porém

complementar, destas duas áreas, o Brasil
recebeu contribuições, para o desenvolvimento
da área psicopedagógica, de profissionais
argentinos tais como: Sara Paín, Jacob
Feldmann, Ana Maria Muniz, Jorge visca,
Alícia Fernandez, dentre outros.
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Os

cursos

na

área

de

Psicopedagogia

começaram a surgir nos anos 70, cujo objetivos
era complementar a formação de psicólogos e
educadores. Em 1972 a PUC-RS abre cursos
em nível de Especialização e Mestrado, em
1979

o

primeiro

curso

regular

de

Psicopedagogia no Instituto Sedes Sapientiae
em São Paulo, Com iniciativa de Maria Lúcia
Vassimon (Pedagoga e Psicodramatista) e
Madre Criatina Sodré (Diretora).
Em 1980 surge a Associação Brasileira de
Psicopedagogia,

teve

sua

origem

na

Associação Estadual de Psicopedagogia de
São Paulo, por um grupo de profissionais, já
mencionados, atuantes na área. Ao longo
desses anos a ABPp vem cuidando de
questões relacionadas à formação, ao perfil e
ao reconhecimento do psicopedagogo.
É na década de 90 que se multiplicaram, com
cursos de Especialização lato sensu em
Instituições públicas e particulares: Rio de
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Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais,
Espírito Santo, Goiás, Bahia, Pernambuco,
Ceará e Brasília.
Em 1996 foi aprovado em Assembléia Geral no
III Congresso Brasileiro de Psicopedagogia, o
Código de Ética que assinala dentre outras
coisas, que a Psicopedagogia é um campo de
atuação em saúde e educação que lida com o
processo de aprendizagem humana, é de
natureza interdisciplinar e o trabalho pode se
dar na clínica ou instituição, de caráter
preventivo

e/ou

remediativo

e

cabe

ao

psicopedagogo por direito e não por obrigação,
seguir esse código.

2

O

USO

DO

LÚDICO

NA

PSICOPEDAGOGIA.
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Todo profissional que trabalha com crianças
percebe o quanto é indispensável o uso do
lúdico em sua atuação. É indispensável um
espaço e tempo para criança e brincar e assim
melhor se comunicar se revelar.
O processo de aprendizagem, bem como suas
dificuldades, deixa de focalizar somente o
aluno e o professor isoladamente e passa a ser
visto como um processo de interações entre
ambas as partes com inúmeras variáveis que
precisam

ser

apreendidas

com

bastante

cuidado pelo professor e psicopedagogo.
Partindo

desse

pressuposto,

é

possível

constatar que uma das formas de trabalho
psicopedagógico é fazendo uso do lúdico, quer
seja no diagnóstico, quer seja no tratamento.
O uso de situações lúdicas é basicamente para
entender o funcionamento dos processos
cognitivos e afetivos em suas interferências
mútuas. Segundo Fernandez (1991, p. 167)
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“Sabemos que se tomássemos, o tratamento, a que
propiciamos para a hora do jogo diagnóstica, não
poderíamos intervir terapeuticamente. Além disso, não
devemos esquecer que nesse momento (quando a
criança responde a uma ordem nossa para que brinque)
não está jogando, mas principalmente mostrando como
pode jogar. Por isso, um dos parâmetros de observação
da hora do jogo psicopedagógica vai ser o mostraroculto-esconder”.

Lembrando que quando Fernandez refere-se a
“hora do jogo” quer dizer ela utiliza-se dos
jogos para o momento do diagnóstico.
No diagnóstico a utilização de situações lúdicas
possibilita compreender o funcionamento do
processo

cognitivo, afetivo-social e

suas

interferências na atividade da criança, pois
fazem com que as crianças revelem aspectos
que não são claros em situações mais formais
do diagnóstico porque permite ao sujeito
expressar-se livre e prazerosamente.
Na

visão

brinquedos
pedagógicos,

psicopedagógica,
e

jogos
precisa

o

como
da

uso

de

materiais

percepção

do

contexto em que se encontram inseridos.
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O material a ser utilizado em tais atividades
deve ser muito bem selecionado de acordo
com os objetivos específicos do trabalho, da
idade das crianças, do tempo disponível e, é
importante estar atento para que esse material
funcione como um atrativo pelo seu possível
uso, como:
“papéis brancos, folhas de caderno, cartolinas coloridas,
cartões, alguma revista infantil ou livro com figuras e
texto escrito, bloco de construção (se pertencerem a um
jogo didático do tipo de bloquinhos de construção,
podemos colocar também a folha com os modelos
impressos, que nos permitirá observar o grau de
liberdade ou submissão à imitação, tesoura,
marcadores, lápis preto e de cores, crayons, massa para
modelar, barbantes, fitas, etc.” (FERNANDEZ. 1991, p.
169).

tendo em vista a construção do conhecimento
e do saber por parte da criança.
O material pedagógico não deve ser visto com
um objeto estático sempre igual para todos os
sujeitos, pois, os instrumentos na brincadeira
são dinâmicos e se modificam de acordo com
a função simbólica e imaginária da criança.
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Segundo Mrech (2005, p.126)
“é importante perceber o objetivo em construção, para
não reduzi-lo a uma leitura rasa do que pode estar
acontecendo com o aluno. Este processo é fundamental,
porque não é só o objetivo do conhecimento e do saber
que está sendo construído, mas também a modalidade
de aprendizagem do aluno”.

Neste sentido Fernandez (1991, p. 109)
”em cada um de nós podemos observar uma particular
“modalidade de aprendizagem”, que dizer, uma maneira
pessoal para aproximar-se do conhecimento e para
conformar seu saber. Tal modalidade de aprendizagem
constrói-se desde o nascimento, e através dela nos
deparamos com a angústia inerente ao conhecerdesconhecer.
A modalidade de aprendizagem é como uma matriz, um
molde, um esquema de operar que vamos nas diferentes
situações de aprendizagem”.

Nesta modalidade de aprendizagem, o sujeito
que nos revela (aos psicopedagogos) quais
suas dificuldades e necessidades específicas.
As crianças com vivências lúdicas podem
recriar sua visão de mundo e o seu modo de
agir.
Os jogos podem ser empregados no trabalho
da

ansiedade,

pois,

esse

sentimento

compromete a capacidade de atenção, de
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concentração as relações interpessoais, a
auto-estima,

e,

conseqüentemente,

a

aprendizagem.
Não podemos deixar de falar sobre os jogos
competitivos através deles e com a aplicação
das regras, os limites podem ser revistos e as
crianças desenvolvem conceitos de respeito as
regras, tudo de maneira prazerosa. O lúdico
favorece à criança experiências novas, na
medida

em

que

esta

erra,

acerta,

reconhecendo-se como capaz; desenvolvendo
sua organização espacial e ampliando seu
raciocínio

lógico

na

medida

que

exige

estratégias de planejamento e estimula a
criatividade.
Desta forma cabe ao educador definir quais
objetivos pretende alcançar, utilizando uma
metodologia adequada

selecionando jogos

coerentes, materiais adequados, momentos
certos para cada situação, enfim, buscar
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explorar ao máximo os conhecimentos do
aluno.
Fica, portanto, evidenciado a essencialidade do
lúdico no trabalho psicopedagógico, tanto no
aspecto clínico quanto no institucional. No
próprio diagnóstico, este pode ser encarado
como uma possibilidade de compreender o
funcionamento dos processos cognitivos e
afetivo-sociais.
Em seguida, abordar-se-á o histórico da
Psicopedagogia.

3 A IMPORTÂNCIA DO PSICOPEDAGOGO
EM UMA INSTITUIÇÃO EDUCIONAL NA
EDUCAÇÃO INFANTIL.

A Psicopedagogia é um campo que estuda e
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trabalha

com o processo de aprendizagem

humana e os problemas dele decorrentes.
A Psicopedagogia de acordo com o artigo 2º,
do capítulo 1, do código de ética da Associação
Brasileira de Psicopedagogia (ABPp) , o qual
discute as relações interdisciplinares entre a
psicopedagogia

e

as

outras

áreas

do

conhecimento:
“A Psicopedagogia é de natureza interdisciplinar. Utiliza
recursos das várias áreas do conhecimento humano,
para compreensão do ato de aprender, no sentido
ontogênico e filogenético, valendo-se de métodos e
técnicas próprias”. (CÓDIGO DE ÉTICA DA ABPp,
2008).

A

Psicopedagogia

fundamenta-se

na

aprendizagem, primordialmente no que se
refere

às

dificuldades

no

processo

da

aprendizagem do aluno, o psicopedagogo
aborda tais dificuldades e aplica algumas
intervenções psicopedagógicas.
A intervenção psicopedagógica veio introduzir
uma contribuição de grande riqueza no
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enfoque pedagógico, segundo Mrech (2005) o
processo de aprendizagem da criança é amplo,
com pontos centrais como: afetivos, motores,
sociais, econômicos, cognitivos, etc..
O fundamental é perceber a criança em toda
sua singularidade, com um programa de
atender às suas necessidades. É a percepção
desta singularidade propiciar a criança seu
desenvolvimento de forma positiva.
O psicopedagogo deve ter em mente que o
processo de ensino e aprendizagem não ocorre
de forma linear e sim multifacetado.
processo

de

ensino-aprendizagem

No
inclui

também a não-aprendizagem, a criança pode
se negar a aprender em um determinado
momento, assim o saber e o não-saber estão
vinculados
“O desejo de saber faz um par dialético com o desejo de
não saber. O jogo do saber-não saber, conhecerdesconhecer e suas diferentes articulações, circulações
e mobilidades, próprias de todo se humano ou seus
particulares nós e travas presentes no sintoma, é o que
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nós tratamos de decifrar no diagnóstico” (FERNANDEZ.
1991, p. 39).

Assim, faz-se necessário que o psicopedagogo
esteja preparado para auxilia os educadores
realizando

atendimentos

individualizados,

contribuindo

pedagógicos
para

a

compreensão de problemas na sala de aula,
permitindo ao professor ver alternativas de
ação e ver como as demais técnicas podem
intervir, bem como participando do diagnóstico
dos

distúrbios

de

aprendizagem

e

do

atendimento as famílias.
Neste sentido vale ressaltar os deveres
fundamentais retirados do artigo 6 do código de
ética da ABPp para atuação do mesmo no
âmbito da instituições:
“a) Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos
científicos e técnicos que tratem o fenômeno da
aprendizagem humana;
B) Zelar pelo bom relacionamento com especialistas de
outras áreas,
mantendo uma atitude crítica, de abertura e respeito em
relação às diferentes visões do mundo;
C) Assumir somente as responsabilidades para as quais
esteja preparado dentro dos limites da competência
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psicopedagógica;
D) Colaborar com o progresso da Psicopedagogia;
E) Difundir seus conhecimentos e prestar serviços nas
agremiações de classe sempre que possível;
F)
Responsabilizar-se
pelas
avaliações
feitas
fornecendo ao cliente uma definição clara do seu
diagnóstico;
G) Preservar a identidade, parecer e/ou diagnóstico do
cliente nos relatos e discussões feitos a título de
exemplos e estudos de casos;
H) Responsabilizar-se por crítica feita a colegas na
ausência destes;
I) Manter atitude de colaboração e solidariedade com
colegas sem ser conivente ou acumpliciar-se, de
qualquer forma, com o ato ilícito ou calúnia. O respeito e
a dignidade na relação profissional são deveres
fundamentais do psicopedagogo para a harmonia da
classe e manutenção do conceito público” (CÓDIGO DE
ÉTICA DA ABPp, 2008).

Fica claro que o Psicopedagogo precisa se
qualificar e manter um bom relacionamento
com as áreas afins da Psicopedagogia. É
preciso também, que o psicopedagogo ao
exercer sua profissão atue de forma idônea e
em harmonia com a sua classe, com outras
ciências e com os anseios da sociedade.
Para o psicopedagogo, a experiência de
intervenção junto ao professor, num processo
de parceria, possibilita uma aprendizagem
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muito

importante

principalmente

se

e
os

enriquecedora,

professores

forem

especialistas nas suas disciplinas. Não só a
sua intervenção junto ao professor é positiva.
Também o é a sua participação em reuniões de
pais, esclarecendo o desenvolvimento dos
filhos; em conselhos de classe, avaliando o
processo metodológico; na escola como um
todo, acompanhando a relação professor e
aluno, aluno e aluno, aluno que vem de outra
escola,

sugerindo

atividades,

buscando

estratégias e apoio.
O capítulo 1 do código de ética da ABPp aborda
os princípios da atuação do psicopedagogo
tanto na educação quanto na saúde:
“Artigo1º - A Psicopedagogia é um campo de atuação em
Saúde e Educação que lida com o processo de
aprendizagem humana; seus padrões normais e
patológicos, considerando a influência do meio _ família,
escola e sociedade _ no seu desenvolvimento, utilizando
procedimentos próprios da psicopedagogia. Parágrafo
único - A intervenção psicopedagógica é sempre da
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ordem do conhecimento relacionado com o processo de
aprendizagem.
Artigo

2º

-

A

Psicopedagogia

é

de

natureza

interdisciplinar. Utiliza recursos das várias áreas do
conhecimento humano para a compreensão do ato de
aprender, no sentido ontogenético e filogenético,
valendo-se de métodos e técnicas próprios.
Artigo 3º - O trabalho psicopedagógico é de natureza
clínica e institucional, de caráter preventivo e/ou
remediativo.
Artigo 4º - Estarão em condições de exercício da
Psicopedagogia os profissional graduados em 3º grau,
portadores de certificados de curso de Pós-Graduação
de Psicopedagogia, ministrado em estabelecimento de
ensino oficial e/ou reconhecido, ou mediante direitos
adquiridos,

sendo

indispensável

submeter-se

supervisão e aconselhável trabalho de

à

formação

pessoal” (CÓDIGO DE ÉTICA DA ABPp, 2008).

Como pode ser visto a seguir, o artigo 5º da
ABPp, trata dos objetivos do trabalho do
psicopedagogo

nas

instituições.

A

psicopedagogia pode, também, melhorar a
qualidade de vida da população por meio de
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pesquisas relacionadas aos processos que
envolvem a atuação da ação psicopedagógica.
“Artigo 5º - O trabalho psicopedagógico tem como
objetivo: (i) promover a aprendizagem, garantindo o
bem-estar das pessoas em atendimento profissional,
devendo valer-se dos recursos disponíveis, incluindo a
relação

interprofissional;

(ii)

realizar

pesquisas

científicas no campo da Psicopedagogia” (CÓDIGO DE
ÉTICA DA ABPp).

Sendo assim, fica claro, que a psicopedagogia
pode atuar em várias áreas do conhecimento.
Desta forma o psicopedagogo deve estar
atento ao envolvimento dentro da instituição e
sempre integrado à sua equipe para que seu
trabalho e a execução de suas funções se
desenvolvas da melhor forma possível. É neste
momento que o lúdico como ferramenta
psicopedagógica

proporciona

o

sucesso

escolar, o que facilita para aprendizagem um
sucesso ainda maior.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A Educação Infantil sendo a “primeira etapa da
Educação Básica” (LDB-96 art. 29), é muito
importante para as crianças que ingressam a
ela, pois este espaço propicia à criança a
socialização, interação, situações agradáveis e
estimulantes,

oportunidades

para

se

expressar, criar, de organizar pensamentos e
ideias, de conviver, ter iniciativa, brincar,
trabalhar em grupo. Assim esta criança que sai
da educação infantil, para as demais etapas da
escolarização,

com

um

grande

alicerce

favorável para sua vida acadêmica e também
pessoal.
Neste

sentido

através

do

lúdico

a

aprendizagem na Educação Infantil ganha um
novo sentido, visto que ela cumpre um papel
socioeducativo

indispensável

ao

desenvolvimento integral de criança.
Vale lembrar que as atividades lúdicas não
podem

ser

vistas

apenas

como

um

passatempo ou mera diversão sem objetivos
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concretos

por

parte

do

professor

ou

psicopedagogo.
Sabendo que o lúdico é um instrumento
facilitador de auto-descoberta de valorização
dos demais alunos e do convívio com as
diferenças,

proporcionando

motivações

e

desafios para novas conquistas.
O

lúdico

facilita

a

aprendizagem,

o

desenvolvimento pessoal, físico, cognitivo,
afetivo, social e cultural, facilita também os
processos
imaginação,

de

socialização,
criatividade,

comunicação,
memorização,

expressão e construção do conhecimento.
Brincando, a criança experimenta, descobre,
inventa, aprende e confere habilidades. Além
de estimular a curiosidade, a autoconfiança e a
autonomia, proporcionam o desenvolvimento
da

linguagem,

do

pensamento,

da

concentração e da atenção.
Percebemos que brincar é muito mais sério do
que imaginávamos, as vezes para nós o que
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pode ser algo sem importância, no imaginário
da criança pode ser a ponte para descoberta de
sua necessidade.
Em

contexto

Psicopedagógico,

o

lúdico

reverte-se de importância na medida em que
permite investigar, diagnosticar e remediar as
dificuldades,

sejam

de

ordem

afetivas,

cognitivas ou psicomotoras.
Visto que o objetivo do psicopedagogo na
instituição educacional na Educação Infantil é o
de acompanhar o aluno nos processos
envolvidos na aquisição e elaboração de seus
conhecimentos, estudando condições para que
isso aconteça da melhor forma possível,
localizando quando preciso, dificuldades e
problemas que podem causar problemas em
sua aprendizagem, proporcionando caminhos
para que o aluno possa superá-los.
O psicopedagogo junto ao professor, sua ação
é de intervenção num processo de parceria
com
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aprendizagem

muito

importante

e

enriquecedora. Assim, faz-se necessário que o
psicopedagogo esteja preparado para auxiliar
os

educadores

realizando

pedagógicos

individualizados

contribuindo

para

a

atendimentos
e

grupais,

compreensão

de

problemas que podem vir a ocorrer no
processo de ensino e aprendizagem.
Não só a sua intervenção junto ao professor é
positiva. Também o é com toda a equipe
escolar, com participação em reuniões de pais,
esclarecendo o desenvolvimento dos filhos; em
conselho de escola, avaliando o processo
metodológico; na escola como um todo,
acompanhando a relação professor e aluno,
aluno e aluno, aluno que vem de outra escola,
sugerindo atividades, buscando estratégias e
apoio à escola e ao atendimento as famílias.
Sendo

assim,

o

psicopedagogo

elabora

diagnóstico e realiza intervenções durante o
trabalho com foco na aprendizagem, porém
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sem perder de vista o ser humano com sua
individualidade, capacidade, ambiente no qual
está inserido, ou seja, o psicopedagogo deve
tem um olhar amplo, sem preconceitos uma
escuta que vai além das evidências, já
observadas pela família e pela escola.
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AS ABELHAS ESTÃO SUMINDO

Paulo de França Silva

Grande preocupação com o sumiço das
abelhas e as principais causas relacionadas
com

o

desaparecimento.

E

quais

procedimentos indicados por especialistas
para um trabalho de recuperação desse
fenômeno do ecossistema. Em especial na
Região metropolitana de Sorocaba, onde serão
selecionados trabalhos sobre a extinção das
abelhas no Brasil e com os mesmos objetivos
de detectar as causas desses fenômenos na
Região Metropolitana de Sorocaba, fazendo
algumas visitas aos apicultores da região, para
levantamento

de

informações

sobre

a

extinção das abelhas e como ela atinge a
região e suas prováveis causas e se já têm
algum projeto de combate a esse fenômeno.
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Apis mellifera, a abelha europeia, bem comum
no Brasil, é fundamental para a polinização das
produções agrícolas e portanto, é responsável
por boa parte da comida que chega às nossas
mesas.
Nos

últimos

anos,

enquanto

cientistas

tentavam descobrir as causas da CCD (a sigla
em inglês para o fenômeno, que é conhecido
como Desordem de Colapso de Colônias), a
internet nos brindou com citações falsas sobre
o tema (uma, creditada a Einstein, diz "quando
as abelhas desaparecerem da face da Terra, o
homem terá apenas mais quatro anos de
sobrevida") e com hipóteses mirabolantes para
a tragédia ambiental, como que os sinais de
Wi-Fi e de celular estariam confundindo o
inseto.
Um novo estudo, no entanto, aponta que o que
tem dizimado abelhas nos EUA é algo bem
familiar ao nosso cotidiano e que é muito mais
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difícil

de

ser

combatido.

Realizado

por

cientistas da Universidade de Maryland e pelo
Departamento de Agricultura dos EUA, ele
identificou que uma combinação de pesticidas
e fungicidas está contaminando o pólen
coletado pelas abelhas para alimentar as
colmeias.
Os pesquisadores descobriram que abelhas
contaminadas com essa mistura se tornam
muito mais vulneráveis a uma infecção por um
parasita chamado Nosema ceranae, que é um
dos

maiores

responsáveis

por

CCDs

identificadas em outros momentos da história.
O pólen analisado no estudo, coletado de
colmeia, estava contaminado com uma média
de nove pesticidas e fungicidas, embora em um
caso, os cientistas tenham encontrado 21
diferentes químicos agrícolas em apenas uma
amostra.
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Desses

químicos,

cerca

de

oito

estão

associados a maiores riscos de infecção das
abelhas pelo parasita, de acordo com o estudo.
Para ser mais preciso, abelhas alimentadas
com pólen contaminado têm três vezes mais
chances de serem infectadas pelo Nosema
ceranae.
De acordo com os cientistas responsáveis pela
pesquisa, as descobertas lançam uma nova luz
sob a discussão do uso de pesticidas e
fungicidas, da interação entre eles e das
orientações que devem seguir nos rótulos
dessas substâncias, já que a pesquisa também
descobriu

que

os

químicos

estão

contaminando inclusive espécies próximas aos
locais

onde

os

pesticidas

estão

sendo

aplicados diretamente.
Abelha é um inseto que pertence a ordem dos
himenópteros e a família dos apídeos. São de
uma imprescindível ajuda na agricultura,
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responsáveis pela polinização da maior parte
dos alimentos que consumimos.
As abelhas também possuem um mercado
muito rentável na produção de mel, geleia real,
cera, própolis e pólen, alguns agricultores
também alugam colmeias de apícolas para
polinizar suas plantações.
As colmeias têm aproximadamente 60 mil
abelhas e cada colônia é constituída por uma
única rainha, dezenas de zangões e milhares
de operarias podendo ser classificadas como:
sociais, solitárias e parasitas.
AS ABELHAS ESTÃO SUMINDO
Síndrome misteriosa faz bilhões de abelhas
abandonar suas colmeias e desaparecer sem
deixar rastros. Mas os cientistas acabam de
descobrir qual é o motivo
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Tudo

está

bem

na colmeia.

Milhares

de abelhas, cada uma com sua função,
trabalham numa harmonia perfeita. Até que
algo estranho acontece. Sem motivo aparente,
as abelhas surtam: simplesmente abandonam
a colmeia, deixando para trás suas larvas, para
nunca mais voltar.
Ninguém sabe para onde elas foram, nem se
ainda estão vivas - pois não há rastros ou
insetos mortos nos arredores da colmeia. É um
comportamento muito estranho, e que está se
espalhando pelo mundo: as abelhas de 10
países já apresentaram essa síndrome, que foi
batizadade colony

collapse

disorder(“desordem de colapso de colônia”, em
inglês).
Só nos EUA, o lugar mais afetado pela doença,
50 bilhões de abelhas sumiram, esvaziando
40% das colmeias do país. Os primeiros casos
da síndrome apareceram em 2006, mas só
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agora os cientistas descobriram o que está
fazendo as abelhas fugir. “É uma infecção por
vírus, que danifica o código genético dos
insetos”, afirma a entomóloga May Berenbaum,
da Universidade de Illinois.
Esse vírus, que ainda não foi isolado, causa
modificações em 65 genes dos insetos – e isso
é que estaria provocando o comportamento
bizarro das abelhas, cujo desaparecimento
pode ter consequências muito mais graves do
que

a falta

de

mel. As

abelhas

são responsáveis pela polinização de mais da
metade

das

240 mil

espécies

de plantas

floríferas que existem no mundo. Sem as
abelhas, essas plantas não teriam como se
reproduzir e sobreviver. Se um mundo sem
abelhas já seria ruim, imagine sem flores.
A

importância dos insetos polinizadores,

atualmente, estima-se

que das

250 mil

espécies de plantas com flores, chamadas
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angiospermas,
animais,

90%

são

especialmente

polinizadas
os

insetos.

por
Os

polinizadores são tão importantes para a
reprodução das plantas quanto à luz e água
para o seu crescimento. Mas também são
essenciais

para

a

espécie

humana:

dependemos das plantas e, portanto, da
polinização
(algodão,

para
linho,

obter
etc)

e

alimentos,

fibras

inúmeros

outros

produtos. Isso significa que as interações entre
animais

e

plantas

também

nos

afetam

diretamente.
É assim que funciona a vida num geral, todos
dependem de todos. Ninguém pode ser
absolutamente nada sozinho.
Em São Paulo, em 1998, pesquisadores e
integrantes
Unidas

da

para

Organização
Alimentação

das
e

Nações

Agricultura

discutiram, no primeiro workshop internacional
sobre conservação e uso sustentável de
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abelhas

na

agricultura,

várias

questões

importantes ficaram sem resposta, em função
da escassez de pesquisas da relação entre
polinização e agricultura.
A polinização é, e maneira bem simples de
entender,

o

ato

sexual entre

as

plantas espermatófitas, já que é parecido
de grãos de pólen do sexo masculino para uma
flor receptiva feminina. Esse ato acontece de
duas maneiras: com ajuda dos seres vivos, os
bióticos; ou através de fatores ambientais/
abióticos.
A polinização acontece:
* Através de rajadas de vento, conhecido como
enemofilia;
* Pelas moscas e abelhas, conhecido como
entomofilia;
* Através de borboletas, psicofilia;
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* Falenofilia, por meio de mariposas;
* Ornitofilia, polinização realizada pelas aves;
* Através da água, como hidrofilia;
* De maneira artificial pelo ser humano;
* E até mesmo pelos morcegos,conhecido
como Quiropterofilia;
De

uma

maneira

geral,

os

grandes

responsáveis pela polinização são os insetos.
Diversos longa metragens mostram o quão
importante eles são para a vida das plantas.
O que nem sempre se leva em conta é que um
terço do alimento consumido no mundo
depende da polinização. Só na União Européia,
calcula-se

que

84% das

264

espécies

de culturas dependem da polinização por
insetos.
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O conhecimento da polinização por abelhas,
principalmente para as regiões tropicais, ainda
é limitado. Aqui no Brasil, por exemplo, a
caatinga, a Floresta Amazônica e a Mata
Atlântica são áreas pouco estudadas, entre
outros motivos, pela dificuldade metodológica
de chegar às copas das árvores (onde estão as
flores e as abelhas) e do pouco incentivo a
estudos de longo prazo. Finalizando, sempre
dependeremos de animais e muito também de
insetos polinizadores. Cada ser vivo executa
um papel importantíssimo na cadeia da vida.
Várias reportagens sobre o repentino sumiço
de abelhas deixaram alarmados os produtores,
ambientalistas, pesquisadores e público em
geral. Desde então muito se tem questionado
sobre os efeitos do aquecimento global e
mesmo dos plantios de culturas transgênicas
nesse sumiço. Por outro lado, existe o temor
que esse problema venha a acontecer no
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Brasil, prejudicando não somente a apicultura,
mas a produção de todas as culturas que
utilizam os serviços de polinização das
abelhas, como maçã, melão e laranja.
A Desordem do Colapso das Colônias é
caracterizada pela ausência de abelhas vivas
ou morta na colônia, mas com a presença de
crias e alimento, podendo ser encontrado, em
alguns, uma pequena quantidade de operárias
e a rainha dentro da colméia. Em caso de
colônias que estão iniciando, observa-se uma
quantidade de cria maior do que a capacidade
das operárias de cuidarem das mesmas,
concentração de operárias novas na população
da colônia, a presença da rainha e uma
relutância da colônia em consumir o alimento
energético ou protéico fornecido. Não se sabe,
ainda,

as

causas,

mas

as

maiores

desconfianças incidem sobre uma nova doença
que acomete as abelhas, envenenamento por
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Paulo de França Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

defensivos agrícolas, desnutrição, alto nível de
consangüinidade e estresse.
Segundo o Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento,
informar

órgão

oficialmente

responsável
a

ocorrência

por
de

problemas sanitários animais e vegetais no
Brasil, até o momento a Desordem do Colapso
das Colônias não foi detectada no país. De
qualquer forma é preciso que os produtores
fiquem atentos e procurem auxílio técnico para
qualquer problema de sanidade que encontrem
em suas colônias, com o intuito de investigar as
causas.
É importante que se deixe claro que problemas
de

doenças,

morte de

abelhas

e mesmo

abandono de colônias acontecem no Brasil,
mas as causas são conhecidas e os sintomas
são

bem

diferentes

dos

causados

na

Desordem do Colapso das Colônias. Em geral,
a aplicação de agrotóxico é a principal causa
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da mortalidade de colônias no Brasil. Contudo,
existe também a mortalidade por consumo de
plantas tóxicas (em especial o barbatimão e o
falso barbatimão), morte por fome e por
doenças conhecidas.
O abandono das colméias é outro fator que
provoca perda aos apicultores. Nesse caso as
abelhas (operárias e rainha) vão embora da
colméia, podendo ou não deixar o alimento e
as crias para trás. Esse problema é sempre é
precedido de uma situação de estresse
(condições ambientais desfavoráveis, manejo
inconveniente, falta de alimento ou ataque de
predadores). No Nordeste, em períodos de
estiagem prolongada,

é

possível que o

apicultor perca até 100% de suas colônias. A
principal diferença dessa perda é do abandono
os favos deixados para trás são imediatamente
atacados por inimigos naturais (como a traça
da abelha) e por abelhas de outras colônias
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para saque. Isso não acontece, a colméia vazia
passa algum tempo sem ser atacada por
inimigos naturais ou saqueada por outras
abelhas, sugerindo haver alguma substância
tóxica ou repelente na mesma.
Como as causas do problema ocorrido ainda
não estão esclarecidas, é difícil saber se existe
possibilidade, sendo importante acompanhar
de perto os resultados das pesquisas nos
outros países para que possamos tomar as
providências necessárias e evitar que nossas
abelhas sejam atacadas por esse mal.
ALIMENTAÇÃO DAS ABELHAS
Para sobreviverem, as abelhas necessitam
alimentar-se e atender às exigências de seu
organismo quanto às necessidades de:
Água
Carboidratos (açúcares)
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Proteínas
Vitaminas
Sais minerais
Lipídeos (gorduras).

Esses nutrientes são retirados da água, mel
(néctar) e pólen das flores, mas também
podem ser encontrados em outras substâncias
usadas pelas abelhas como alimento; é o caso
do caldo da cana-de-açúcar, sumo de caju,
xarope de açúcar, goma de mandioca, vagem
de algaroba, farelo de soja, entre outros.
As abelhas necessitam de

reservas de

alimento suficientes para atender a sua própria
alimentação e das crias em desenvolvimento.
Em épocas de escassez de néctar e pólen, é
comum os apicultores perderem seus enxames
que, enfraquecido sem razão da fome, migram
à procura de condições melhores.
O enfraquecimento se inicia quando a rainha
diminui sua postura, reduzindo a quantidade de
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cria e abelhas na colônia. Quando as
condições ambientais estão extremamente
desfavoráveis, a pouca cria existente na
colmeia

pode

morrer

devido

a

fome,

surgimento de doenças ou ser eliminada pelas
operárias, que consomem parte da cria para
saciar a falta de alimento.
Na

tentativa

desesperada

de

procurar

alimento, as operárias começam a voar cada
vez mais longe, podendo passar até 4 horas
seguidas no campo, desgastando-se muito e
reduzindo seu tempo de vida.
A desnutrição das abelhas jovens também
prejudica

o

desenvolvimento

do

tecido

muscular das asas e das glândulas, inclusive
da glândula hipofaringeana, produtora de
enzimas que serão acrescentadas ao mel e à
geléia real. A geléia real é o alimento fornecido
às rainhas e crias jovens. Sua falta reduz a
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capacidade

de

postura

da

rainha

e

a

sobrevivência da cria.
A desnutrição e estresse provocados pela falta
de alimento deixam os enxames fracos e
facilitam o surgimento de doenças e o ataque
de inimigos naturais, como traça-da-cera,
abelhas tataíras, formigas e o ácaro Varroa
destructor. Em razão de todas essas causas, a
falta de alimento prejudica a produção de mel e
pólen, bem como de rainha, cera, própolis e
apitoxina.
O mel é o alimento principal das abelhas e os
grãos

de

pólensão

suplementos.

A alimentação das abelhas é basicamente mel
e pólen, sendo o mel o principal alimento delas,
que tem como principal substância o açúcar
que transforma em energia e o pólen como
suplementos minerais, vitaminas e proteínas. A
geléia real é um alimento especial da abelha
rainha e das larvas da futura rainha.
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Maturação do néctar, o néctar coletado das
flores pelas abelhas operárias, na verdade não
é o mel. O néctar coletado e transportado para
o

enxame

é

maturado

e

concentrado,

transformado em mel verdadeiro pelas abelhas
operárias.

Inicialmente, as

abelhas

operárias armazenam o néctar coletado na sua
vesícula melífera (papo de mel) localizada ao
lado do estômago e transportam até o enxame,
em seguida repassam o néctar para outra
abelha operária, boca a boca.
Nesta ocasião, ocorre a reação enzimática do
organismo da abelha operária, a sacarose, que
é a principal substância do néctar e que é
transformado em frutose e dextrose. Em
seguida, as abelhas operárias que receberam
o néctar, transportam-no para armazenar na
melgueira e produzem vento, batendo suas
asas, para evaporar a umidade. A alta
temperatura de 34 graus no interior da colmeia
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também acelera a concentração e a maturação
do mel. As melgueira com mel maturado são
fechadas com a cera e ficarão armazenados
como alimentos.
Pão da abelha e bolinho de pólen, no momento
em que as abelhas operárias mergulham no
interior da flor em busca do néctar, o grão de
pólen agarra nas penugens que envolvem o
corpo da abelha. Assim que terminar de
succionar o néctar, as abelhas melam a escova
do pé. Posteriormente, enquanto estão voando,
esfregam o pólen, agarrado no corpo com a
escova, umedecido de néctar formando bolinho
de pólen e juntam no cestinho, formando um
espeto de bolinho de pólen. O bolinho de pólen
é trazido ao enxame e triturado pelas abelhas
operárias e guardadas no fundo do enxame.
Quando ficam cheias, são coberta de mel e
ficam armazenados como alimento chamado
de pão das abelhas.
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Geléia Real, um alimento especial, as abelhas
operárias que cuidam das larvas, alimentam-se
bastante de pólen, armazenado no fundo do
enxame. Este pólen é misturado com a
secreção e produz uma geleia leitosa. Esta
geleia, considerada leite materno preparado
pelas abelhas operárias, é composta de
minerais, vitaminas e proteínas balanceadas e
é fornecida como alimentos para a abelha
rainha e à larva da futura rainha. Por esta
razão, somente a abelha rainha tem corpo
grande e desenvolvido para poder depositar
grande número de ovos.
A linguagem da dança em abelhas, quando
uma abelha doméstica campeira encontra
comida,

ela

utiliza

duas

ferramentas

conhecidas para perceber onde está essa
comida. Uma delas é sua bússola solar, que
permite que ela se lembre onde as coisas estão
em relação ao sol. A habilidade da abelha de
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ver a luz polarizada permite que ela determine
onde o sol está, mesmo que ele esteja
encoberto por nuvens. A outra ferramenta é
seu relógio interno, que permite controlar a
distância que já voou.
O relógio interno também permite que ela
determine quantas vezes o sol se movimenta
durante sua jornada. Em outras palavras,
quando a abelha volta para a colméia, ela pode
informar para suas irmãs exatamente onde
está a comida em relação à posição atual do
sol, e não na posição em que ele estava
quando ela encontrou a comida. À medida em
que uma abelha se desenvolve, ela também
aprende que a trajetória do sol muda no céu
durante as estações do ano e em latitudes
diferentes, se sua colméia mudar de lugar. Ela
pode incorporar essas mudanças a seus
cálculos.
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Quando ela volta para a colmeia, a abelha
campeira recruta suas irmãs para carregarem
a comida até o ninho. Elas, como a campeira,
são as abelhas mais velhas da colmeia. A
campeira distribui amostras de comida, que
ajudarão suas irmãs a encontrarem o alimento
quando chegarem ao destino. Em seguida, ela
realiza uma dança na superfície vertical dos
favos na colmeia. A área onde ela realiza a
dança é normalmente conhecida como pista de
dança, e as operárias que observam a dança
são as seguidoras.
Se a comida estiver próxima, a abelha realiza
a dança em círculo, voando em círculos para
direções diferentes. Essa dança não passa
muitas informações sobre o local exato onde
está a comida. A comida, no entanto,
geralmente está próxima o suficiente para as
operárias sentirem seu cheiro rapidamente.
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Quando a comida está longe, a campeira
realiza a dança do requebrado. Durante essa
dança

ela

voa em

linha

reta

enquanto

movimenta seu abdômen e, em seguida, volta
para o ponto de partida, formando uma curva
para a esquerda ou direita da linha. A linha reta
indica a direção da comida em relação ao sol.
Se a abelha voa em linha reta e para cima da
parede da colmeia, as campeiras podem
encontrar comida voando em direção ao sol. Se
ela voa em linha reta e para baixo da parede da
colmeia,

as

campeiras

podem

encontrar

comida voando para longe do sol. Enquanto a
dança continua, a abelha dançarina ajusta o
ângulo do voo do requebrado para que ele
fique de acordo com o movimento do sol.
A velocidade dos círculos de volta permite que
as outras abelhas saibam sobre a qualidade da
fonte de comida, elas sabem para onde ir
seguindo o vôo do requebrado. Com a vibração
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de suas asas e o movimento de seu abdômen,
a

abelha

dançarina

movimenta

bastante

ar. Fazendo com que as que estão ao seu
redor sentirem esse movimento. As abelhas
que estão diretamente atrás dela, onde o
movimento

de

ar

é

maior,

recebem

informações claras sobre a distância e o lugar
para onde devem voar.
Quando elas chegam à posição descrita,
começam a voar em um padrão de busca até
encontrarem a fonte de comida. Depois disso,
elas fazem até doze viagens de ida e volta
entre a colméia e a comida, lembrando-se da
posição todas as vezes. Durante cada viagem,
uma abelha pode transportar metade de seu
peso em pólen ou néctar. Se necessário, elas
realizam uma dança da vibração, em que voam
em várias direções enquanto vibram, para
encorajar as outras abelhas a começarem a
descarregar
1122
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As abelhas na colmeia descarregam o pólen e
o néctar e os armazenam nos alvéolos da
colmeia. Essas abelhas são mais novas do que
as campeiras, e mais velhas do que as
nutrizes.
Cabe a essas operárias determinar quando a
colmeia tem a quantidade suficiente de um tipo
de comida ou material de construção e informar
as abelhas campeiras. Elas fazem isso
mudando a maneira como aceitam o material.
Se elas aceitam com entusiasmo, as campeiras
sabem que a colmeia precisa de mais. Se as
operárias, porém, não estiverem animadas
para descarregar o material, as campeiras
sabem que a colmeia já tem o suficiente.
Para conservar espaço e preservar a comida,
as abelhas transformam o néctar em mel. O
processo oferece ao mel algumas propriedades
únicas. Vamos ver essas propriedades na
próxima seção.
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ABELHAS: SUA IMPORTANCIA E O PERIGO
DO SEU DESPARECIMENTO
A maioria das plantas com flores, as chamadas
angiospermas, se reproduzem sexuadamente,
isto é, precisam que os gametas masculinos se
encontrem com os femininos para dar origem a
uma nova planta. Em outras palavras: os grãos
de pólen, que são produzidos na antera, parte
masculina da flor, precisam chegar ao estigma
e descer até o ovário, parte feminina da flor. Aí,
os óvulos são fecundados pelo pólen e
transformam-se em sementes, que guardam o
embrião de novas plantas.
Mas como esse encontro acontece se a planta
não se locomove? Algumas aves como o beijaflor, e muitos insetos, principalmente as
abelhas,

realizam

esse

trabalho, que é

chamado de polinização.
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As abelhas são responsáveis pela polinização
de 70% das culturas agrícolas, com destaque
para:
100% - amêndoas;
90% - maças;
90% - mirtilo;
48% - pêssegos;
27% - laranjas;
16% - algodão;
5% - soja.

O que acontecera se não houver mais abelhas,
já dizia Albert Einstein (1879 – 1955): “Se as
abelhas desaparecerem da face da Terra, a
humanidade terá apenas mais quatro anos de
existência”. A observação do físico alemão é
um alerta vermelho piscando diante da
constatação atual do sumiço das abelhas. Isso
porque

elas

são

responsáveis

pela

polinização de mais de 70% das plantas que
fornecem alimentos no mundo todo. Logo,
“sem abelhas não há polinização, não há
1125

Paulo de França Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

reprodução da flora, sem flora não há animais,
sem animais, não haverá raça humana”, afirma
Einstein.
Sem as abelhas a quantidade e a qualidade
dos alimentos no mundo cairiam drasticamente
e a distribuição se tornaria ainda mais difícil,
aumentando assim as zonas que sofrem com a
escassez de comida e por consequência o
número de pessoas morrendo de fome. Além
de impossibilitar uma alimentação balanceada
dos que ainda teriam acesso aos alimentos que
não dependem diretamente das abelhas.
E além da extinção de alimentos, milhares de
espécies de flores deixariam de existir, tornado
a flora irreconhecível Causas do aumento da
mortalidade entre as abelhas Transtorno do
colapso de colônia (CCD)
O transtorno do colapso de colônia é a aflição
que está causando uma perda massiva na
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população

mundial

de

abelhas.

Ela

se

espalhou rapidamente pelos Estados Unidos
e Europa nos

últimos

anos,

deixando

praticamente nenhum país com sua população
de abelhas intacta.
Em 2007, a Polônia reportou que 40% de sua
população de abelhas morreu no inverno. Esse
não foi o único país afetado, pois muitos outros
países europeus, como Itália e Portugal,
também reportaram perda massiva de abelhas.
Os cientistas que estudam colmeias perdidas
pela CCD, descobriram que as abelhas no
interior não sofreram apenas com o vírus, mas
vários deles. Pesquisadores da University of
Illinois e o U.S. Departmente of Agriculture
também descobriram que abelhas afetadas por
CCD tiveram uma quantidade maior de RNA
ribossômico afetado e que abelhas com CCD
também carregam vários vírus como picorna,
que atacam o RNA. A teoria é que o vírus se
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injeta e muta o ribossomo da abelha para
produzir

proteínas

virais ao

invés

de saudáveis. Isso sobrecarrega o sistema das
abelhas, deixando-as vulneráveis.
O tratado sobre armas biológicas e tóxicas foi
assinado e ratificado por diversos países, mas
não todos. Apesar da existência do tratado,
pelo menos dez países teriam mantido e
expandido

seus

programas

de desenvolvimento de armas biológicas.
As guerras biológicas Guerras biológicas se
tratam do uso de microrganismos ou toxinas,
como arma de guerra, com o propósito de
incapacitar

ou

matar

um

adversário.

Na Antiguidade e na Idade Média a guerra
biológica era praticada através do uso das
substâncias tóxicas originárias de organismos
vivos.
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Muitos destes ataques com agentes biológicos
na antiguidade, podem ser considerados
formas guerras biológicas. Atualmente, essas
armas

podem

ser bactérias (ou

suas

toxinas), vírus e fungos fabricados
em laboratórios.
Alguns insetos, por exemplo, trabalham como
polinizadores de vários tipos de plantas. Isso
significa que, se os insetos desaparecerem,
essas plantas não vão conseguir mais se
reproduzir

e

vão

acabar

desaparecendo

também. Isso já está acontecendo em muitas
regiões do planeta, onde árvores frutíferas
deixaram de produzir devido ao sumiço de seus
polinizadores, como as abelhas.
Preservar

a

biodiversidade,

apesar

de

representar uma parte pequena da superfície
da Terra – apenas 7% –, as florestas tropicais,
como a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica,
abrigam mais
1129
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existentes. Porém, apesar de sua riqueza, as
florestas tropicais são muito frágeis. Por causa
da ação do homem, no mundo inteiro elas
estão sendo destruídas numa velocidade
acelerada.
Outro grande problema ambiental do planeta e
que já está afetando os serviços ambientais
são as mudanças climáticas em curso. Os
relatórios do Painel Intergovernamental de
Mudanças

Climáticas

(IPPC),

órgão

das

Nações Unidas, apresentam previsões sobre
as

futuras

implicações

das

mudanças

climáticas nos ecossistemas, dizendo que é
provável

que

“a

resiliência

de

muitos

ecossistemas seja superada neste século por
uma

combinação

sem

precedentes

de

mudança do clima, perturbações associadas
(por exemplo, inundações, secas, incêndios
florestais, proliferação de insetos, acidificação
dos
1130
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mudança global (por exemplo, mudança no
uso da terra, poluição, exploração excessiva
dos recursos)” e que “aumente o risco de
extinção de aproximadamente 20% a 30% das
espécies vegetais e animais avaliadas até
agora se os aumentos da temperatura global
média ultrapassarem 1,5 a 2,5°C”. Ou seja, as
mudanças climáticas afetam a biodiversidade e
a maioria dos serviços ambientais, estejam
onde estiverem
A SOCIEDADE DAS ABELHAS
As abelhas são seres naturalmente sociais.
Seu

trabalho,

vida,

desenvolvimento

e

reprodução giram em torno e em prol de uma
rainha e da colméia. Diferentemente dos
humanos, não conseguiriam sobreviver como
um ser individual, sua fragilidade é ainda maior
que

a

humana,

sua

vida

é

única,

exclusivamente doada à fraternidade social:
“As abelhas são insetos sociais, vivendo em
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colônias organizadas em que os indivíduos se
dividem em castas, possuindo funções bem
definidas que são executadas visando sempre
à sobrevivência e manutenção do enxame
(Embrapa, 2002)”.
A sociedade é composta por três castas:
rainhas,

operárias

e

zangões,

e

as atividades em âmbito social são variadas.
Como

se

sabe

a

vida social

das

abelhas depende principalmente da formação
de duas castas do sexo feminino as rainhas e
as operárias. “Essa diferenciação geralmente
ocorre, devido o tipo de alimentação oferecido
às

larvas.

Algumas

poucas

eleitas

são

brindadas com geleia real durante toda a fase
de

desenvolvimento

larval,

tornando-se

rainhas, enquanto as operárias recebem geleia
apenas

nos

três

primeiros

dias

de

desenvolvimento (Fabrício Marques, 2005)”.
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Castas de Abelhas, as rainhas vivem cerca de
dois anos, e chegam a pôr 2000 ovos por dia,
a partir de um estoque de espermatozóides,
adquiridos no voo nupcial, enquanto as
operárias vivem entre 3 e 6 meses , são
estéreis, por conta da ação de feromônios
lançados pela rainha sinalizando seu domínio ,
“passam a curta , existência assoberbadas de
tarefas compartilhadas na colmeia (Fabrício
Marques)”, são frutos de óvulos fecundados.
Os zangões têm a única função relacionada à
reprodução,

depositam

todos

seus

espermatozóides na rainha, durante o voo
nupcial e morrem, são frutos de partenogênese
(óvulos não fecundados da rainha).
As operárias, como dito, exercem todas as
funções operacionais sua distribuição se dá a
partir da idade, como disposto na tabela a
seguir:
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Funções executadas pelas operárias de acordo
com

a

idade.

1º ao 5º dia 5º ao 10º
Funções realizam a limpeza dos alvéolos e de
abelhas

recém-nascidas.

São chamadas abelhas nutrizes porque cuidam
da

alimentação

desenvolvimento.
apresentam

das

larvas

em

Nesse

estágio,

elas

grande

desenvolvimento

das

glândulas 11º ao 20º dia 18º ao 21º dia 22º dia
até a mortehipofaringeanas e mandibulares,
produtoras de geleia real.
Produzem cera para construção de favos,
quando há necessidade, pois nessa idade as
operárias apresentam grande desenvolvimento
das glândulas ceríferas. Além disso, recebem e
desidratam o néctar trazido pelas campeiras,
elaborando o mel. Realizam a defesa da
colmeia. Nessa fase, as operárias apresentam
os
1134
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bem desenvolvidos, com grande acúmulo de
veneno. Podem também participar do controle
da temperatura na colmeia. Realizam a coleta
de néctar, pólen, resinas e água, quando são
denominadas campeiras.
E

como

elemento

fundamental

para

a

composição de sociedade, as abelhas mantêm
uma

comunicação

extremamente

eficaz e

organizada, que as direciona em relação à
coleta de alimentos, para manutenção contínua
da colmeia, como podemos observar na tabela
a seguir.
Tipos de dança realizados pelas abelhas
Apismellifera para transmitir informações sobre
fontes de alimentos.
Dança
Dança em círculo
Dança do requebrado
Dança da foice
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Informa sobre fontes de alimento que estão a
menos

de

cem

metros

de

distância da colmeia. Usada para fontes de
alimento que estão a mais de cem metros de
distância. Nessa dança, a abelha descreve a
direção e a distância da fonte. Considerada
uma dança de transição entre a dança em
círculo e a do requebrado. É utilizada quando o
alimento se encontra a até cem metros da
colmeia.
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PARTE DA HISTÓRIA DA MÚSICA

Renata Barbara da Silva

A palavra música, do grego mousikê, que quer
dizer "arte das musas", é uma referência à
mitologia grega e sua origem não é clara.
Muitos acreditam que a música já existia na
pré-história e se apresentava com um caráter
religioso, ritualístico em agradecimento aos
deuses ou como forma de pedidos pela
proteção, boa caça, entre outros.
Se pensarmos que a dança aparece em
pinturas rudimentares da pré-história não é
difícil acreditar que a música também fazia
parte dessas organizações. Nessa época
podemos

imaginar

que

muitos

sons

produzidos provinham, principalmente, dos
movimentos corporais e sons da natureza e,
assim como nas artes visuais e na dança, a
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música começou a ser aprimorada utilizandose de objetos dos mais diversos. Ainda para
refletirmos sobre o assunto e reforçar a teoria
sobre

a

música

na

pré-história

basta

lembrarmos da existência de tribos indígenas
que mantêm total isolamento das sociedades
organizadas

e

vivem

ainda

de

forma

rudimentar (paradas em um período da préhistória) e que possuem rituais envolvendo a
música, utilizando a percurssão corporal, a
voz e objetos primários básicos desenvolvidos
para esse fim. Portanto na pré-história o ser
humano já produzia uma forma de música
que lhe era essencial, pois sua produção
cultural constituída de utensílios para serem
utilizados no dia-a-dia não lhe bastava, era
na arte que o ser humano encontrava campo
fértil para projetar seus desejos, medos e
outras sensações que fugiam a razão.
Diferentes fontes arqueológicas, em pinturas,
gravuras e esculturas, apresentam imagens
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de músicos, instrumentos e dançarinos em
ação . Das grandes civilizações do mundo
antigo,

foram

encontrados

vestígios

da

instrumentos

musicais

em

documentos.

Os

existência

de

diferentes

formas

de

sumérios, que tiveram o auge de sua cultura
na bacia Mesopotamia a milhares de anos
antes

de

liturgia,

Cristo,

hinos

e

utilizavam
cantos

em

sua

salmodiados,

influenciando as culturas babilônica, caldéia, e
judaica, que mais tarde se instalaram naquela
região.
A cultura egípcia, por volta de 4.000 anos
a.C., alcançou um nível elevado de expressão
musical,

pois

era

um

território

que

preservava a agricultura e este costume
levava às cerimônias religiosas, onde as
pessoas batiam uma espécie de discos e
paus uns contra os outros, utilizavam harpas,
percursão, diferentes formas de flautas e
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cantorias. Os sacerdotes ensaiavam os coros
para os rituais saagrados nos grandes
templos. Era costume militar a utilização de
trompetes

e

tambores

nas

solenidades

oficiais.
Na Ásia, 3000 a.C, a música se desenvolvia
com expressividade nas culturas chinesa e
indiana. Os chineses acreditavam no poder
mágico da música, como um espelho fiel da
ordem universal. A “cítara” era o instrumento
mais utilizado pelos musicos chineses. Este
era formado por um conjunto de flauta e
percussão. A música chinesa utilizava uma
escala pentatônica ( cinco sons). Já na Índia,
por volta

de

800 a.C,

a

música

era

considerada extremamente vital. Possuiam
uma

música

sistematizada

em

tons

e

semitons, e não utilizavam notas musicais,
cujo o sistema denominava-se “ragas”, que
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permitia a músoco utilizar uma nota e exigia
que emitisse outra.
A teoria musical só começou a ser elaborada
no século V a.C, na antiguidade clássica. São
poucas as peças musicais que ainda existe
desse período e a maioria são gregas. Na
Grécia a representação musical era feita com
letras do alfabeto, formando “tretacordes”(
quatro sons) com essas letras. Foram os
filósofos gregos que criaram a teoria mais
elaboada para a linguagem musical na
antiguidade. Pitágoras acreditava que a
música e a matemática formavam a chave
para os segredos do mundo que o universo
cantava, justificando a importância da música
na dança, na tragédia e nos cultos gregos.
É de conhecimento histórico que os romanos
se apropriaram da maioria das teorias e
técnicas artísticas gregas e no âmbito da
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música não é diferente, mas nos deixaram de
herança

um

instrumento

denominado

“trompete reto”, que eles chamavam de
“Tuba”. O uso do “hydraulis”, o primeiro ógão
cujos os tubos eram precionados pela água
era frequente.
Hoje é possível dividir a hitória da música em
períodos expecíficos, principalmente quando
pretendemos abordar a história da música
icidental, porém é preciso ficar claro que
esse processo de fragmentação da história
não é tão simples, pois a passagem de um
período para o outro é gradual, lento e com
sobreposições.
Por volta do século V, a igreja católica
começava a dominar a Europa, investindo
nas “Cruzadas Santas” e outas providências
que mais tarde veio denominar de “Idade das
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Trevas”(primeiro período da Idade Média),
esse foi seu período de poder.
A igreja durante a idade média ditou as
regras culturais, sociais e política de toda
Europa, com isso interferindo da produção
musical

daquele

momento.

A

música

“monofônica”(que possui uma única linha
melódica), sacra ou profana, é a mais antiga
que

conhecemos.

É

demonimada

de

“cantochão”, porém a música utilizada nas
cerimônias

católicas

era

o

“canto

gregóriano”. Esse canto foi criado antes do
nascimento de Jesus Cristo, pois ele era
contado nas sinagogas e paises do Oriente
Médio. Por volta do século Vl, a igreja cristã
fez

do

canto

gregoriano

um

elemento

essêncial para o culto. O nome é uma
homenagem ao Papa Gregório l, (540 à 604),
que fez uma coleção de peças cantadas e as

1146

Renata Barbara da Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

publicou em dois livros, Antiphonarium e as
Graduale Romanum.
No século lX, começa a se desenvolver
“Organum”, que são as primeiras músicas
polifônicas,

com

duas

ou

mais

linhas

melódicas. Mais tarde, no século Xll, um
grupo de compositores da escola de Notre
Dame, reelaboraram novas partituras de
Organum, tendo chegado até nós o nome de
dois dos compositores: Léonin e Pérotin. He
also began the “Schola Cantorum”, that gave
great development to the Grgórian chant.
A música renascentista data do século XlV,
período que os artistas pretendiam compor
uma música mais universal, buscando sê
distanciarem das práticas das igrejas. Havia
um encantamento pela sonoridade polifônica,
pela possibilidade da variação melódica. A
polifônia
1147
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desenvolvida e aperfeiçoada, característica
do Renascimento. Neste período, surgem os
seguintes

musicais

vocais

profanos:

“Frótola”, o “Lied” alemão, o “Villancico”, e o
“Madrigal” italiano. O “Madrigal” é uma forma
de composição que possui uma música para
cada frase do texto, usando o contra ponto e
a imitação.
Os compositores escreviam madrigais em
sua própria língua, ao invés de usar o latim.
O Madrigal é pra ser cantado por duas, três
ou

quatro

pessoas.

Um

dos

maiores

compositores de Madrigal elisabetano foi
Thomas Weelkes.
Após a música renascentista, no século XVll,
surgiu a “música Barroca” e teve seu
esplendor por todo o século XVlll.
A palavra Barroco tem origem portuguesa e
significa pérola e/ou uma joia de formato
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irregular. Sua tendência artística aconteceu
primeiramente em artes plásticas e só depois
se manifestou na música. Desde o surgimento
da ópera por Claudio Monteverdi no século
XVII, até a morte de Johann Sebastian Bach,
em 1750. Era uma música de conteúdo
dramático e muito elaborado. Neste período
estava surgindo a ópera musical.
Na França os principais compositores de
óperas eram Luily, que trabalhava para Luis
XlV, e Rameau. Na Itália, o compositor
“Antonio Vivaldi”, chega ao auge com suas
obras barrocas e na Inglaterra, “Haëndel”,
compõe

vários

dedicando
brilhantismo.
Sebastian

gêneros

ainda
Na
Bach”,

aos

de

música

“oratórios”

Alemanha,
torna-se

se
com

“Johann
o

maior

representante da música barroca.
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A “música clássica” é o estilo posterior ao
barroco. O termo “clássico” deriva do latim
“clássicus”, que significa cidadão da mais
alta classe. Esse período da música é
marcado pelas composições de Haydn,
Mozart e Beethoven (em suas composições
iniciais). Neste momento surgem diversas
novidades, como a orquestra que toma forma
e começa a ser valorizada. As composições
para instrumentos pela primeira vez na
história da música, passam a ser mais
importantes que as compostas para canto,
surgindo a “música para piano”.
A “Sonata”, que vem do verbo “sonare”(soar),
é uma obra em diversos movimentos para um
ou dois instrumentos. A “Sinfônia”, significa
soar em conjunto, uma espécie de sonata
para orquestra. A sinfonia clássica é dividida
em
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aperfeiçoaram e enriqueceram a sinfonia
clássica foram Haydn e Mozart.
O “Concerto” é outra forma de composição
surgida no período clássico, ele apresenta
uma espécie de luta entre o solo instrumental
e a orquestra. No período Clássico da
música, os maiores compositores de Óperas
foram Gluck e Mozart.
Enquanto

os

compositores

clássicos

buscavam um equilíbrio entre a estrutura
formal e a expressividade, compositores do
“Romantismo” pretendem maior liberdade da
estrutura, da forma e de concepção musical,
valorizando a intensidade e o vigor da
emoção,

revelando

os

pensamentos

e

sentimentos mais profundos. É neste período
que a emoção humana é demonstrada de
forma extrema. O Romantismo inicia pela
figura
1151

de

Beethoven,

e

passa

por

Renata Barbara da Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

compositores

com

Chopin,

Schumann,

Wagner, Verdi, Tchaikovsky, R. Strauss,
entre outros. O romantismo rendeu frutos na
música como o “Nascionalismo” musical,
estilo pelo qual os compositores buscavam
expressar

de

diversas

maneiras

os

sentimentos do seu povo, estudando a
cultura popular de seu país e aproveitando
música folclórica em suas composições. A
valsa do estilo vienense de Johann Strauss,
é um típico exemplo da música nacionalista.
Toda gente sabe: verso e música são as expressões de
arte mais próximas do analfabeto. Conjugados assumem
um poder de comunicação que fura a sensibilidade mais
dura.
(MACHADO, 1935, p. 191)

O século XX é marcado por uma série de
novas tendências e técnicas musicais, no
entanto torna-se imprudente rotular criações
que ainda encontram se em curso. Porém
algumas tendências e técnicas importantes já
se estabeleceram no decorrer do século XX.
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São elas, Impressionismo, Nacionalismo do
século

XX,

influencias

jazzísticas,

Politonalidade, Atonalidade, Expressionismo,
Pontilhismo,

Serialismo,

Neoclassicismo,

Microtonalidade, Música Concreta, Música
Eletrônica,

Serialismo

Total

e

música

aleatória. Isto sem contar na especificidade
de cada cultura. Há também os músicos que
criaram um estilo característico e pessoal,
não se inserindo em classificações ou
rótulos, restando-lhes apenas o adicional,
“tradicionalista”.
História não Mitológica
A origem mecânica e não mitológica da
música divide-se em duas partes. A primeira
é na expressão de sentimentos através da
voz humana. A segunda é no fenômeno
natural de soar em conjunto de duas ou mais
vozes, à primeira seria a raiz da música
1153

Renata Barbara da Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

vocal,

a

segunda

a

raiz

da

música

instrumental.
Na história não mitológica da música são
importantes os nomes de Pitágoras, inventor
do

monocórdio

para

determinar

matematicamente as relações dos sons, e o
de Lassus, O Mestre de Píndaro, que perto
do ano 540 antes de Cristo foi o primeiro
pensador a escrever sobre a teoria da
música.
Outro nome é o do chinês Lin-Len, que
escreveu

também

um

dos

primeiros

documentos a respeito da música, em 234
antes de Cristo, época do imperador chinês
Haung-Ti. No tempo desse soberano, LinLen

que

era

um

de

seus

ministros,

estabeleceu a oitava em doze semitons, aos
quais chamou de doze lius. Esses 12 lius
foram divididos em liu Yang e liu Yin, Que
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correspondiam, entre outras coisas, aos 12
meses do ano.
Origem física e elementos
A música, segundo a teoria musical, é
formada de 3 elementos principais. São os
ritmos, harmonia e a melodia. Entre esses 3
elementos podemos afirmar que o ritmo é a
base e o fundamento de toda expressão
musical.
Sem ritmo não há música. Acredita-se que os
movimentos

rítmicos

do

corpo

humano

tenham originados a música. O ritmo é de tal
maneira mais importante que é o único
elemento que pode existir independente dos
outros dois, harmonia é a melodia.
A harmonia, por sua vez, é a primeira é
imediata

expressão

de

capacidades

musicais, pois se desenvolve a partir da
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língua, da acentuação das palavras, é forma
uma sucessão de notas características que
por sua vez, resulta num padrão rítmico é
harmônico reconhecível.
O que resulta na junção da melodia,
harmonia e ritmo são as consonâncias e as
dissonâncias. Acontece, porém, que as
definições de dissonâncias e consonâncias
variam de cultura para cultura. Na idade
média

por

exemplo,

quem

eram

considerados dissonantes certos acordes
que parecem perfeitamente consonantes aos
ouvidos atuais, principalmente aos ouvidos
roqueiros (trash metal e afins) de hoje.
Essas diferenças são ainda maiores quando
se compara a música ocidental com a Indiana
ou a chinesa, podendo-se chegar até a
incompreensão mútua.
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Para melhor entender essas diferenças entre
consonância é dissonância é sempre bom
recorrer ao latim.
Consonância, em latim consonantia, significa
acordo/concordância, ou seja, consonante é
todo o som que nos parece agradável, que
concorda com o nosso gosto musical e com
os outros sons que os seguem.
Dissonância, em latim dissonantia, significa
desarmonia/discordância, ou seja, É todo
som que nos parece desagradável, ou no
sentido mais de teoria musical, todo intervalo
que não satisfaz a idéia de repouso e pede
resolução em uma consonância.
Trocando em miúdos, a dissonância seria
todo som que parece exigir um outro som
longo em seguida.
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Já a incompreensão se dá porque as
concordâncias é discordâncias mudam de
cultura

para

cultura,

pois

quando

nós

ocidentais, ouvimos uma música oriental
típica, chegamos às vezes, até a impressão
de que ela está em total desacordo como os
que os nossos ouvidos ocidentais estão
acostumados.
Portanto o que se pode dizer é que os povos
na

realidade,

tem

consonâncias

é

dissonâncias próprias, pois elas representam
as

suas

objetividades,

as

suas

idiossincrasias, o gosto é o costume de cada
povo de cada cultura.
A música seria nesse caso, a capacidade que
consiste em saber expressar sentimentos
através de sons artisticamente combinados
ou a ciência que pertence aos domínios da
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acústica, modificando-se esteticamente de
cultura para cultura.
Orfeu e Eurídice, mitos de inspiração
artísticas
Um dos mitos mais populares é o de Orfeu,
ele teria sido o mais talentoso dentre todos
os músicos. Orfeu era filho da musa Calíope,
e segundo alguns, do deus Apolo, que
presenteou o filho com uma Lira (instrumento
de cordas). Quando Orfeu a tocava, os
pássaros paravam para escutar, os animais
selvagens perdiam o medo e as árvores se
curvavam para pegar os sons que o vento
trazia.
Orfeu se apaixonou pela bela e jovem
Eurídice e logo casaram-se. Ela era tão
bonita que despertou o interesse de outro
homem, Aristeu. Depois que Eurídice recusar
Aristeu, o mesmo passou a persegui-la
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incessantemente.

Durante

uma

fuga,

Eurídice tropeçou em uma serpente que a
picou e sob o efeito do veneno, a bela jovem
vem a morrer.
Desesperado e sofrendo, Orfeu foi até o
mundo dos mortos com sua Lira para
resgatar Eurídice. A canção emocionada que
entoava, chega ao ponto de convencer o
barqueiro Caronte a levá-lo, que em seguida
faz adormecer Cérbero, o cão de três
cabeças que vigia a entrada do mundo
inferior.
Quando Orfeu chega perante Hades, o deus
do submundo fica muito irritado ao ver que
um ser vivo conseguira penetrar no mundo
dos mortos, mas a música de Orfeu o
comove. Perséfone, que estava com Hades,
o convence então a atender ao pedido do
músico. Hades concorda, Mas coloca uma
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condição, que Eurídice pode sair seguindo
Orfeu, mas ele só deve olhar para ela
novamente quando estiverem a luz do Sol.
Orfeu parte então pela trilha íngreme que
leva para fora do mundo inferior, tocando
músicas de alegria e celebração, a fim de
guiar a sombra de Eurídice de volta a vida.
Ele não olha nenhuma vez para trás até
atingir a luz do Sol. Mas então vira-se,
procurando se certificar de que Eurídice está
o seguindo. Por um breve momento ele a vê
perto da saída escura do submundo e perto
da vida outra vez, mas, enquanto ele olhava
para ela, viu-se de novo transformar-se em
um fantasma.
Com um grito final de amor e pena, não mais
do que um suspiro na brisa que sai do mundo
dos mortos, ele a perde para sempre.
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A história de amor de Orfeu e Eurídice inspirou
muitos artistas ao longo do tempo. Como
poetas,

pintores,

escultores

e

músicos,

tentaram representar uma das histórias de
amor mais antigas e comoventes da cultura
ocidental. Cada artista de acordo com o seu
estilo e em sua época.
No Brasil por exemplo, o poeta Vinicius de
Morais escreveu a peça Orfeu da Conceição,
que foi premiada em 1954, em São Paulo, e
mais tarde servindo de inspiração para o filme
Orfeu, de Cacá Diegues, em 1999.
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Formação no campo do ensinar
Simone Aparecida Capuano

A docência no ensino superior a principio não
requer formação no campo do ensinar,
contudo

este

consideração

posicionamento
a

leva

necessidade

em

destes

profissionais, o que se acaba considerando é
o domínio de conhecimentos específicos, pois
o que a diferencia é a pesquisa ou exercício
profissional no campo de atuação, e a
formação no ensino superior sendo bacharel
ou licenciatura.
Assim enfatiza Pimenta e Anastasiou
(2011, p. 36 e 37):
Professor é aquele que ensina, isto é, dispõe os
conhecimentos aos alunos. Se estes aprendem ou não,
não é problema do professor, especialmente do
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universitário, que muitas vezes está ali como uma
concessão, como um favor, como um abnegado que vê
no ensino uma forma de ajudar os outros, como um
bico, etc.

Desta forma, passa a existir uma preocupação
com

a

preparação

dos

docentes

universitários, pois o grau de qualificação é
um fator importantíssimo no fomento da
qualidade da educação, e não só na educação
como em qualquer profissão.
A

educação,

constantes

que

vem

mudanças,

desenvolvimento
necessidades,

e

da
que

experimentando

no

contexto

sociedade
para

e

do
suas

atender

as

necessidades no campo do conhecimento,
acaba incorrendo em falhas no modo ensinar,
pois muitas vezes se perde a qualidade do
ensino.
A falta de preparação para atender a demanda
em busca do conhecimento, ocorrendo em
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decorrência da necessidade da expansão da
oferta de cursos superiores de graduação e de
pós-graduação lato e stricto sensu.No Brasil a
LDB n° 9.394/96 que define as diretrizes e
bases da educação nacional, que dispõe
sobre o Sistema Federal de Ensino referência
explicita a preparação pedagógica para o
exercício da docência no ensino superior,
assim a (LDB no art. 66) cita:
A preparação para o exercício do magistério
superior faz - se à em nível de pós-graduação,
prioritariamente em programas de mestrado e
doutorado.Parágrafo único: O notório saber,
reconhecimento por universidade com curso
de doutorado em área afim, poderá suprir a
exigência de título acadêmico.
Observa-se que se trata da preparação para o
exercício do magistério superior e não como
um processo de formação, o que há é a
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construção

científica

e

de

crítica

ao

conhecimento produzido.
Segundo Gil (2010, p.2):
Didática é a “arte de ensinar.” Ele segue citando
Comenius, que afirmava que didática é a “arte de
ensinar tudo a todos” e Masetto, que diz que didática “é
o estudo do processo de ensino-aprendizagem em sala
de aula e de seus resultados”.

Uma universidade moderna, adequada e que
corresponda às necessidades atuais deve
possuir professores com perfil científico
metodológico que atendam as competências
necessárias:

capacidade

de

planejar,

executar e avaliar didaticamente. Falando
acerca de didática Libâneo diz:
A didática é uma disciplina que estuda o processo de
ensino no seu conjunto, no qual os objetivos,
conteúdos, métodos e formas organizativas da aula se
relacionam entre si de modo a criar as condições e os
modos de garantir aos alunos uma aprendizagem
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significativa. Ela ajuda o professor na direção e
orientação das tarefas do ensino e da aprendizagem,
fornecendo-lhe segurança profissional. (LIBÂNEO,
2002, p.5).

O professor deve ser um conhecedor da
disciplina que aplica; uma pessoa versátil e
abrangente

no

campo

do

saber,

permanentemente aberto para a investigação
e atualização de conhecimento. Precisa
enxergar o que acontece em sala de aula,
como os alunos aprendem e apreendem o que
está sendo ensinado, como organizar espaço
e tempo, que estratégias de intervenção são
mais

oportunas

aprendizagem.

no
Ao

âmbito
falar

da

do

ensino-

capacitação

docente Perrenoud diz:
Por isso, é preciso limitar-se ao fato de que os
professores saibam razoavelmente mais que seus
alunos, que não descubram o saber a ser ensinado na
véspera de sua aula e que o dominem suficientemente
para não se sentirem em dificuldade ante o menor
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problema imprevisto (...). Quanto mais avançamos
rumo a didáticas sofisticadas, pedagogia diferenciada e
construtivista mais esperou que o professor tivesse
domínio dos conteúdos que lhe permita não só planejar
e ministrar cursos, mas também partir das perguntas
dos alunos, de seus projetos e intervir na regulação de
situações de ensino aprendizagem que podem ser
muito menos planejadas que uma sucessão de lições
(...). Em suma, a aparente evidência de que “deve
saber o que ensina” abrange uma grande diversidade
de representações quanto à extensão dos saberes a
dominar, à natureza desse domínio, com relação ao
saber que ele envolve e aos seus vínculos com a
transposição didática. (PERRENOUD, 2001, p.16,17).

No ensino e aprendizagem está implícito a
inter-relação professor e aluno e a presença
da didática servindo de interface. Sobre isto
Libâneo diz:
Em que consiste o processo de ensino e
aprendizagem? O princípio básico que define
esse processo é o seguinte: o núcleo da
atividade docente é a relação ativa do aluno
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com a matéria de estudo, sob a direção do
professor. O processo de ensino consiste de
uma combinação adequada entre o papel de
direção

do

professor

e

a

atividade

independente, autônoma e criativa do aluno.
(LIBÂNEO, 2002, p.6).
No dizer de Perrenoud:
Ensinar é fazer parte de um sistema e trabalhar em
diversos níveis. Durante muito tempo, a cultura
individualista dos professores incitou-os a considerar
que seu ambiente começava na porta de sua sala de
aula. Todavia, a complexidade atual obriga a tratá-los
como membros de um grupo com um papel coletivo e
a questionar seus hábitos e suas competências no
espaço da equipe, do estabelecimento de ensino e da
coletividade local, bem como no espaço propriamente
pedagógico e didático. (PERRENOUD, 2001, p. 57).

A celebração deste processo somente
ocorrerá com a presença da didática. Mais
uma vez vê-se a sua importância. Todavia, de
acordo com Gil:
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(...) Muitos professores universitários exercem duas
atividades: a de profissional de determinada área e a
de docente, com predominância da primeira. Por essa
razão tendem a conferir menos atenção às questões de
natureza didática (...). (GIL, 2010, p.5).
A

própria Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº

9.394/96), em seu artigo 65, não colabora
para mudar o quadro, pois não exige prática
de ensino para o professor universitário: “A
formação docente, exceto para a educação
superior, incluirá prática de ensino de, no
mínimo, trezentas horas”.
Falando sobre os professores universitários e
suas “preferências” profissionais Pimenta e
Anastasiou escrevem:
De que modo os professores do ensino superior se
identificam

profissionalmente?

Um

físico,

um

advogado, um médico, um geógrafo, um engenheiro,
por exemplo, (...) convocados a preencher uma ficha de
identificação

1172

qualquer,

como

se

identificariam

Simone Aparecida Capuano

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

profissionalmente?

Podemos

imaginar

algumas

possibilidades: físico, advogado, médico, geógrafo,
engenheiro, simplesmente; ou seguido de professor
universitário. Destas, seguramente, a primeira seria a
mais frequente. (PIMENTA e ANASTASIOU, 2010,
p.35).

Pelo que indica, a citação supra corrobora
com o enunciado de Gil (2010, p.5). Porém,
referindo-se a relação professor universitário
e didático, parece que está em andamento
uma mudança significativa de quadro, pois
segundo Pimenta e Anastasiou:
(...) Constata-se nos meios educativos dos países mais
avançados, um crescimento da preocupação com a
formação

e

o

desenvolvimento

profissional

de

professores universitários e com as inovações no
campo da didática (...). Também nota-se que a
preocupação com a qualidade dos resultados do ensino
superior (...) aponta para a importância da preparação
no campo específico e no campo pedagógico de seus
docentes. (PIMENTA e ANASTASIOU, 2010, p.37,38).
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No dizer de Steiner e Malnic:
É preciso dar aos professores uma retaguarda de
informações e preparação de como lidar com a sala de
aula e, em particular, as salas de aulas com muitos
alunos e com alunos com uma formação prévia mais
deficiente. (STEINER e MALNIC, 2006, p.233).

Corrobora com Steiner e Malnic o pensamento
de Perrenoud:
Outros, entre os quais me incluo, consideram que a
formação dos professores ganharia muito se passasse
pelo domínio dos saberes enraizado nas ciências
humanas e sociais, não só na didática das disciplinas,
mas também na psicologia da aprendizagem, na
abordagem psicanalítica e psicossociológica das
relações educativas e dos grupos, na sociologia, na
antropologia e na história da educação. (PERRENOUD,
2001, p. 18).

O professor não é apenas um entendedor,
perito de certa disciplina, mas um indivíduo
inventivo, que evolui (pelo menos deveria)
com a análise de cada momento educacional
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e com a sua prática didática, pois as
atividades

didáticas

pedagógicas

são

essenciais para o desempenho adequado das
suas tarefas.
No dizer de Antunes:
Distancia-se do perfil de hoje o professor apenas
preocupado com os fundamentos e os conteúdos da
disciplina que leciona. Conhecê-los, evidentemente, é
importantíssimo, mas compreender a maneira como a
mente opera o conhecimento e assimila-o é primordial.
(ANTUNES, 2002, p.15).

Com certeza, a didática deve existir como
instrumento catalisador deste processo. E
segundo Pimenta e Anastasiou:
A tarefa da didática é a de compreender o
funcionamento do ensino em situação, suas
funções sociais, suas implicações estruturais;
realizar

uma

ação

autorreflexiva

como

componente do fenômeno que estuda, porque
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é parte integrante da trama de ensina:
(...); por em relação e diálogo com outros campos de
conhecimentos construídos e em construção, numa
perspectiva múlti e interdisciplinar (...); proceder a
constantes

balanços

críticos

do

conhecimento

produzido no seu campo (as técnicas, os métodos, as
teorias), para dele se apropriar, e criar novos diante das
novas necessidades que as situações de ensinar
produzem. (PIMENTA e ANASTASIOU, 2010, p.49).

É entendido que a didática é um dos campos
da pedagogia. Seu papel não é apenas
metodológico; também é investigativo, visa
estabelecer e fundamentar o ensino e a
aprendizagem com fins de colaborar com a
própria natureza da educação que é a
formação total do indivíduo. Segundo Pimenta
e Anastasiou:
A didática diz, pois, das finalidades do ensinar dos
pontos de vista políticos ideológicos (conhecimento e
formação das sociedades), éticos (conhecimento e
formação humana), psicopedagógicos (das relações
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entre

conhecimento

e

desenvolvimento)

e

os

propriamente didáticos (organização dos sistemas de
ensino, de formação..., modos de ensinar..., da
construção

de

conhecimentos).

(PIMENTA

e

ANASTASIOU, 2010, p.67).

Por este sentido pode-se até dizer que a
“didática constrói o ensino e a aprendizagem;
e vice-versa”.
Ainda, segundo Pimenta e Anastasiou
(2010, p.82):
Os professores universitários quando indagados sobre
o conceito de didática dizem (...) com base em suas
experiências que ter didática é saber ensinar e muitos
professores sabem a matéria, mas não sabem ensinar.
(PIMENTA e ANASTASIOU, 2010, p.82).

Sob a perspectiva supra vê-se a importância
da didática. Na época em que vivemos, onde
a criatividade e inovação científica em todos
os ramos da ciência são cruciais para o
desenvolvimento do individuo e da sociedade,
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deve-se buscar uma educação universitária
sob a égide de uma didática empolgante,
contagiante e que atenda o papel do ensino,
da aprendizagem, da universidade, pois esta
última forma os educadores que serão, em
suas

respectivas

áreas,

os

futuros

educadores.
Segundo Steiner e Malnic: A força da
universidade não está no pretenso monopólio
sobre o conhecimento.
Está, sim, na capacidade de gerar um tipo especial de
conhecimento, na habilidade em trabalhar com ele e,
principalmente, na competência em formar e educar
pessoas para continuarem a executar ambas as
tarefas. A força da universidade, sua característica
mais singular está na aliança entre educação e avanço
do conhecimento. (STEINER eMALNIC, 2006, p.42).

Para

Perrenoud

(2001,

p.20)

essas

competências são: “o conjunto dos recursos
que mobilizamos para agir” e se manifestam:
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Na capacidade de identificar os obstáculos a serem
superados (...); de considerar diversas estratégias
realistas; de planejar e implementar a estratégia
adotada (...); de coordenar essa implementação
conforme os acontecimentos (...). (PERRENOUD,
2001, p. 138,139).

A universidade tem o dever de comprometerse com a produção e distribuição do
conhecimento
crescimento

tão

relevante

sociocultural.

para

Assim,

o

como

cumprir este papel se o seu corpo docente não
estiver apto didaticamente?
Formação Acadêmica do Docente
A formação acadêmica do docente pode ser
em bacharelado ou licenciatura, seguindo da
pós-graduação, do mestrado e doutorado,
conforme

exigências

do

decreto

n°.

5786/2006 impostos as universidades e
centros universitários, para composição do
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seu quadro docente, já para as faculdades
não existe uma norma que trata do assunto
especificamente

e

sim

os

conceitos

estabelecidos pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas – INEP.
O parecer n° 977/65 implementou a pósgraduação no Brasil, definindo dois sentidos:
o lato sensu e o stricto sensu.
Para Gil, (2011, p. 19):
O stricto caracteriza a pós-graduação constituída por
cursos necessários à realização dos fins essenciais da
universidade, como a criação de ciência e geração de
tecnologia. O lato caracteriza os cursos destinados ao
domínio científico e técnico de uma área limitada do
saber ou de uma profissão.

O strictu sensu, por sua vez, foi definido em
dois níveis: o mestrado e doutorado. A Lei das
Diretrizes, que institui a Reforma Universitária
trouxe como requisito a obtenção de graus de
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mestre e de doutor para cargos de carreira
nas universidades públicas. Já as escolas
particulares passaram a contar com os
professores com curso de especialização (lato
sensu), Gil, (2011). Para aceitação de
docentes, o Conselho Federal de Educação
com a resolução n° 20/77, estabelece em seu
art. 5° que além da qualificação básica,
considera outros fatores, conforme Gil (2011,
p. 19):
título de Doutor ou de Mestre obtido em curso
credenciado no país ou no exterior, a critério
do Conselho, ou ainda, título de Livre-docente
obtido conforme a legislação específica;
aproveitamento

em

preponderantemente

em

disciplinas
área

de

concentração de curso de pós-graduação
senso strictu, no País, ou em instituição
idônea no País ou no exterior, a critério do
Conselho, com carga horária comprovada, de
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pelo menos trezentas e sessenta (360) horas;
aproveitamento, baseado em frequência e
provas, em cursos de especialização ou
aperfeiçoamento,

na

forma

definida

em

Resolução específica deste Conselho;
exercício

efetivo

de

atividade

técnico-

profissional, ou de atividade docente de nível
superior comprovada, durante no mínimo dois
(2) anos;
trabalhos publicados de real valor.
A Resolução n° 12/83 do Conselho Federal de
Educação fixou as condições de validade dos
certificados. Tendo duração mínima de 360
horas e pelo menos 60 horas da carga horária
voltada a disciplinas de formação didáticopedagógica. Diante deste contexto enfatiza
Gil, (2011, p. 21):
Os programas de mestrado têm como objetivo
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proporcionar a seus participantes conhecimentos e
habilidades para a realização de pesquisas científicas,
o que constitui sem dúvida um dos mais importantes
requisitos de um professor nesse nível de ensino, pois
o que se espera é que ele não seja apenas um
reprodutor, mas também construtor de conhecimentos.
Mas a inexistência de disciplinas de caráter didáticopedagógico nesses programas deixa uma lacuna em
sua formação.

Neste sentido, algumas instituições de ensino
superior oferecem o curso de Metodologia e
Didática do Ensino Superior entre seus cursos
de pós- graduação para tentar suprir as
lacunas do Mestrado.
Sendo assim, a profissão docente é uma
forma de intervir na realidade social através da
pratica educativa. O exercício da educação no
ensino superior pode ser visto como um
campo em que há muito por se fazer em
termos de pesquisas e práticas, Pimenta e
Anastasiou (2011).
1183

Simone Aparecida Capuano

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

Para atingir tal objetivo se faz necessário
alguns requisitos para a prática docente,
como salienta Aranha (2006, p. 43) três
aspectos

são

considerados

muito

importantes:
Qualificação:

o

professor

precisa

adquirir

os

conhecimentos científicos indispensáveis para o ensino
de um conteúdo especifico; Formação pedagógica: a
atividade educativa supera os níveis do senso comum,
para se tornar uma atividade sistematizada que visa a
transformar a realidade; Formação ética e política: o
professor educa a partir de valores, tendo em vista a
construção de um mundo melhor.

Observa-se que estes requisitos são de suma
importância para a prática docente, uma vez
que o domínio de conteúdo é primordial para
se ensinar transmitir conhecimento, não se
consegue sem a qualificação profissional.
Segundo quesito se tem como complemento
do primeiro, pois não basta ser bem informado
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é fundamental saber selecionar o conteúdo, o
que vai ministrar a partir dos objetivos
propostos,

fazendo

necessário

que

o

professor tenha acesso a outras ciências da
educação absorvendo suas contribuições,
devendo
técnicos,

também

dominar

desenvolver

os

recursos

habilidades

que

viabilizem a docência agregando elementos
que

possibilitem

uma

práxis

educativa

reflexiva.
Nesse sentido ainda pode-se ressaltar que
está reflexão é válida para todos os níveis da
educação, tanto para o pré-escolar como para
a educação de nível superior, que por muitas
vezes esquecem o que é a educação no
processo de transmissão de conhecimento,
conforme ressalta (ROSA et al, 2002, p. 22):
A pretensão inicial era dizer aos professores da
Educação

Superior,

de

diversas

áreas

do

conhecimento, o que é Educação. Parece uma questão
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muito simples, mas revelou-se bastante complexa, e
principalmente contraditória: os mestrandos em geral já
lecionavam em várias instituições de ensino e, como
muitos outros professores, julgavam que para ensinar
bastava conhecer os conteúdos do ensino. Alguns
deles não sentiam seus alunos como pessoas, não
sentiam a instituição de ensino como existente em uma
determinada sociedade, e principalmente não estavam
acostumados a fazer a crítica dessa sociedade, para
situar-se nela conscientemente.

Desta forma, percebe-se que o professor
desenvolve um trabalho de transformação no
indivíduo não podendo ficar alheio aos
acontecimentos

políticos,

econômicos

e

sociais, devendo ser capaz de formar juízo a
respeito dos acontecimentos do seu tempo.
Por estas e outras razões que o exercício do
magistério como qualquer outra atividade
profissional faz- se necessário a qualificação
profissional, a formação ética e política, a
formação universitária ou acadêmica, as quais
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lhe permitam identificar o que é relevante na
aprendizagem, evitando assim, a formação de
máquinas para o mercado de trabalho.
Diante das alternativas para a formação do
professor pode se ressaltar dois níveis, o
Pedagogo e o profissional com formação em
área

técnica,

profissional

ambos

similar,

mas

com

atividade

com

conceitos

diferentes, onde o pedagogo possui uma
formação em pedagogia sendo definida
conforme Aranha (2006, p. 47) :
“a ciência da pedagogia como uma práxis pedagógica,
ou seja, como um saber intrinsecamente ligado ao
compromisso de transformação de pessoas e de crítica
da cultura”. Desta forma este profissional tem como
objetivo a transformação do indivíduo, como um ser
critico, reflexivo.

Para Alarcão (apud ARANHA, 2006, p. 49):
A

noção

de

professor

reflexivo

baseia-se

na

consciência da capacidade de pensamento e reflexão
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que caracteriza o ser humano como criativo e não mero
reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores.

Já a tendência tecnicista foi implantada na
década de 70 e continua exercendo a sua
influência.
Aranha (2006, p. 48):
À medida que historicamente se concebeu que a
organização e condução de uma aula é uma tarefa
rotineira e tão simples quanto uma linha de montagem
e sobre essa prática, o pedagogo foi até considerado
como um profissional desnecessário.

Neste sentido, não se confunde o educador
intelectual

transformador

com

formação

pedagógica no ensino superior, com o
especialista

em

áreas

especificas

do

conhecimento com formação superior em
área técnica, pois este faz com que as aulas
sejam ministradas de forma mecânica sem
inovação nos procedimentos.
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Importante

ressaltar

que

por

meio

da

Resolução nº 12/83, houve a determinação
para que os cursos de Especialização (pósgraduação lato sensu) destinassem pelo
menos um sexto de sua carga horária mínima
para disciplinas de conteúdo pedagógico, ao
meio do reconhecimento da necessidade da
preparação

pedagógica

do

professor

universitário, Gil (2005).
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ACESSIBILIDADE WEB
Luiz Cesar Limonge

A

expressão acessibilidade

Web refere-se

à

prática inclusiva de fazer websites que possam ser
utilizados por todas as pessoas que possuam
algum

tipo

de deficiência ou

não.

Quando

os sites são concebidos tendo esta visão inclusiva,
todos os usuários podem ter igual acesso à
informação e funcionalidade.
Para se dar um exemplo, quando um site é
desenvolvido acrescentando a descrição textual
alternativa equivalente ao conteúdo das imagens e
com links nomeados de forma significativa, esta
ação

ajudará

aos

usuários

cegos ou

com

deficiência visual a obterem auxílio com o uso
de softwares Leitores

de

Textos e/ou

com

hardware específico para transformação do texto
em Braille.
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Tecnologias assistivas para navegar na internet
Os indivíduos que possuem algum tipo de
deficiência podem fazer uso de tecnologias de
assistência como as descritas a seguir para
permitir a navegação na web e o acesso a
conteúdos:
Software leitor de tela, que pode ler o conteúdo
textual

usando

um sintetizador

de

voz e

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

Para ser acessível a todos os usuários da Internet,
os cursos EAD deverão ser construídos de acordo
com os padrões da Web definidos pelo W3C (Word
Wide Web Consortium) e pela iniciativa de WAI
(Web Accessibility Initiative). São objetivos destes
padrões,
•

para

permitir

acesso

a

todos:

Tornar páginas acessíveis ao maior número de

usuários e universalizar o conteúdo independente
do

navegador

•

utilizado

pelo

internauta;

Permitir a inclusão digital para pessoas

portadoras
•

Beneficiar

de

necessidades

pessoas

idosas,

especiais;
usuários

de

tecnologia assistiva, de acesso móvel e outros
dispositivos de acesso à Internet (PDA, Celular,
TV);
•

Facilitar pessoas sem deficiência, em situações

e características diversas, como por exemplo:
1204
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Acesso à internet com conexão lenta, equipamento
sem áudio, impressora monocromática e ambiente
com

luminosidade

precária.

A seguir apresentamos uma lista com possíveis
ações a serem realizadas durante o processo de
design didático, com a finalidade de se alcançar os
objetivos acima expostos.

Deficiência Visual
Cegueira
•

As imagens devem possuir texto alternativo (É

muito comum as pessoas cegas utilizarem a tecla
"tab" para navegar somente em links ao invés de
ler todas as palavras que estão na página. Assim
elas têm uma rápida noção do conteúdo da
página ou podem acessar o link desejado mais
rapidamente);
•

Evitar imagens complexas. Exemplo: gráficos;

•

Estabelecer uma sequência lógica para

navegação pelos formulários;
•

Formatar os documentos seguindo os padrões
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web para facilitar a interpretação por leitores de
tela.
Baixa visão
•

Produzir um layout consistente, para as fontes

não perderem conteúdo quando forem ampliadas;
•

Implementar páginas e imagens com

contraste;
•

Evitar o uso de imagens para representar

texto;
•

Em páginas com grandes quantidades de

conteúdos, disponibilizar tamanhos de fontes
flexíveis, que podem ser aumentadas ou
reduzidas facilmente (Ajustes nos browsers).

Deficiência auditiva
•

Utilização de linguagem simples e clara;

•

Disponibilização de legenda.

Deficiência física
•

Preparar atividades que contem com tempo de

utilização ilimitado;
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•

Formulários que possam ser navegados com a

tecla "tab" em uma sequência lógica.

Deficiência mental
•

Alternativas para permitir o recebimento das

informações, como texto alternativo que pode ser
convertido em áudio e imagens suplementares;
•

Elementos visuais ou de áudio que possam ser

facilmente desligados (Vídeos).
•

Clareza e consistência na organização das

páginas;
•

Em páginas com grandes quantidades de

conteúdos, disponibilizar tamanhos de fontes
flexíveis, que podem ser aumentadas ou
reduzidas facilmente (Ajustes nos browsers).
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Finalizando
A EAD, em parceria com a acessibilidade digital, é
capaz de criar novos caminhos para os cidadãos,
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com ou sem deficiência, alcançarem uma
educação mais igualitária. Os ambientes virtuais de
aprendizagem (AVA’s) podem propiciar esse
espaço onde os indivíduos portadores de
deficiência consigam sair de sua habitual exclusão
para
estabelecer
parcerias
visando
a
aprendizagem. O modelo de aula proporcionado
pelos AVA’s difere do convencional, adotando
formas inovadoras de relacionamento e interação,
ajudando os alunos a construir de forma
colaborativa o conhecimento.

Referências
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jul 2015.

Acessibilidade e inclusão na educação a
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Acessibilidade digital não é tão fácil quanto
parece. Disponível em http://www.asasead.net
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DEFICIENTES VISUAIS E O ACESSO À
INFORMAÇÃO
Maria de Fátima Ribeiro de Souza Rodrigues

Poesias de verdade falam sobre você e seus
sorrisos, poesias de verdade me fazem feliz
porque traduzem o que eu não posso ver.
(Autor desconhecido)

RESUMO
Há crianças completamente cegas e outras com
baixa visão, o que significa a necessidade de
auxílio adequado com instrumentos específicos.
O educador deve possuir conhecimentos sobre a
criança deficiente visual quanto ao que lhe é
específico para a sua educação. Este trabalho se
constituiu
na
observação
dos
recursos
pedagógicos destinados aos deficientes visuais,
por trinta e um educadores de escolas públicas na
região sul da cidade de São Paulo. O objetivo foi
identificar os recursos pedagógicos destinados
aos deficientes visuais que possibilitem uma
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integração social adequada. A fim de se conhecer
a prática dos educadores em relação a estes
recursos, foi realizada pesquisa de campo com 31
professores em escolas públicas na região sul da
cidade de São Paulo. Na coleta de dados foi
utilizado um questionário desenvolvido pelas
pesquisadoras com seis questões, sendo quatro
abertas e duas fechadas. Estudos apontam que
mesmo sendo um direito legal, a educação
inclusiva depende de uma série de outros fatores
para acontecer de fato, pois os preconceitos estão
enraizados por séculos fazendo parte de um
pensamento coletivo que precisa ser mudado
para que se entenda que a diversidade é uma
característica humana e que todos são únicos e
cada um possui habilidades próprias a serem
desenvolvidas. Encontrou-se neste estudo que
segundo os professores entrevistados, não há
necessidade de capacitação específica no ensino
de alunos com deficiência visual, mas há
necessidade de um trabalho paralelo com uma
equipe de atendimento especializado.
Palavras-chaves: deficiência visual – cegueira inclusão – acesso à informação INTRODUÇÃO
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O acesso à informação para integrar
deficientes visuais matriculados em escolas
públicas deve ocorrer de maneira adequada, pois
exerce significativa importância no processo de
aprendizagem

e

possibilita

integrá-los

na

sociedade dignamente. A fim de discutir o
assunto, este estudo aborda o trabalho do
professor no uso de recursos adequados aos
deficientes visuais, enfocando professores da
educação infantil e ciclo II do ensino fundamental
na região sul da cidade de São Paulo.
Questiona-se então: há uma ineficácia no acesso
à informação dos deficientes visuais e um
despreparo dos educadores do ensino público?
Suspeita-se que há negligência do governo e da
sociedade quanto aos investimentos em recursos
humanos e materiais direcionados para os
deficientes visuais, comprometendo o pleno
desenvolvimento da inclusão.
O tema surgiu do interesse em conhecer técnicas
que possibilitem a inclusão destas pessoas. Há

1213

Maria de Fátima Ribeiro de Souza Rodrigues

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

também o desejo em desenvolver recursos que
auxiliem a prática pedagógica para a integração
dos meios.
O objetivo desse trabalho foi o de identificar quais
são os recursos pedagógicos destinados aos
deficientes

visuais

que

possibilitem

uma

integração social adequada.

DESENVOLVIMENTO
Fundamentação Teórica
1.

Conceito de Deficiência Visual

O

Referencial

Curricular

Nacional

(BRASIL, 1998) caracteriza deficiência visual ou
cegueira quando houver redução da acuidade
visual ou perda total da capacidade de ver com o
melhor olho, mesmo após usar a correção óptica,
ou seja, tratamento clínico, cirúrgico e uso de
óculos.
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(ausência total de resposta visual) ou visão
reduzida

(nos

casos

mais

graves,

visão

subnormal ou baixa visão). Na maioria das vezes
as principais causas de alterações visuais são
infecciosas, nutricionais, traumáticas e causadas
por catarata. O surgimento das deficiências
visuais ocorre em qualquer idade, limitando o
campo visual.
A educação da pessoa cega ainda está voltada
para a estimulação e integração dos órgãos
sensoriais remanescentes. Nesta visão o homem
é

concebido

como

indivíduo

biológico.

A

possibilidade do deficiente visual conhecer o
mundo se restringe no desenvolvimento da
audição. A Educação se reduz apenas a
treinamento sensorial, cognitivo, comportamental,
a treinamento de atividades da vida diária, da
escrita e o treinamento para o mundo do trabalho,
enquanto deveria ser voltada para a essência
humana. O período científico, a partir da Idade
Moderna, deduz que o acesso da pessoa cega à
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educação sistemática faz surgir sua capacidade
de aprendizagem. Isto desperta o interesse dos
estudiosos no processo de desenvolvimento
humano relativo à cegueira (CAIADO, 2003).

1.1.

Breve Histórico

A concepção de deficiência visual compreende
três períodos na história: um período místico, um
período biológico e um período cientifico. Na
antiguidade

período místico considera-se a

cegueira uma grande desgraça, assim como um
dom extraordinário. Se por um lado a pessoa cega
era vista como indefesa, por outro lhe era
atribuído poderes sobrenaturais, o sexto sentido e
permanece até os dias atuais. Na Idade Média,
período biológico era atribuído um grande valor
aos órgãos sensoriais, pois o pensamento
filosófico empirista da época defendia que o
conhecimento humano se dá pela experiência
sensível, assim a educação da pessoa cega era
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voltada para a estimulação dos órgãos dos
sentidos intactos. A partir do século XX, período
científico descobre-se que o cego tem capacidade
de aprendizagem, o que é um marco para a
ciência, afinal o cego passa a ser visto como um
ser social e ter direitos a educação sistematizada
(CAIADO, 2003).

1.1.1 Desenvolvimento da Visão

A visão da criança desenvolve-se das
seguintes maneiras: ao nascer o bebê pode
observar o meio ambiente, embora não seja uma
visão total. Nas duas primeiras semanas de vida
sua capacidade visual limita-se a uma visão de
claro e escuro, porque biologicamente sua visão
não está totalmente desenvolvida. A visão vai se
desenvolver através de exercícios constantes,
lembrando

que

até

os

três

anos

o

desenvolvimento da visão não está completo.
Esse desenvolvimento só estará completo em
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torno dos 5 a 6 anos de idade, portanto é de
extrema importância que o adulto perceba as
alterações visuais neste período, pois mais tarde
tornar-se mais difícil de corrigir (BRASIL, 2003).
O

indivíduo

aprende

no

convívio

social,

internalizando os significados sociais mediados
pelo homem. Os sentidos do ser humano não são
entendidos como puramente biológico individual,
mas sim como sentidos sociais, porque o homem
vê, ouve e sente aquilo que o outro lhe aponta,
dentro das possibilidades do tempo e lugar em
que se encontra. Nesta perspectiva a construção
dos sentidos depende da história, da cultura e da
sociedade (CAIADO, 2003).

1.1.2 Tipos de Deficiência Visual

A visão é extremamente importante no
desenvolvimento da criança, principalmente nos
primeiros anos de vida. Nem sempre é possível
perceber que a criança apresenta problemas
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visuais antes de começar a falar. Dependendo do
grau e da ocasião em que é detectada a
deficiência visual é possível de ser corrigida e
neste caso a pessoa não é considerada
incapacitada visual (BRASIL, 2003).
Percebe-se que existem crianças completamente
cegas e outras com baixa visão, o que significa a
necessidade

de

auxílio

adequado

com

instrumentos específicos. O educador deve
possuir conhecimentos sobre a criança deficiente
visual quanto ao que lhe é específico para a sua
educação, já que há mais semelhanças do que
diferenças entre a criança deficiente visual e a
vidente, pois

ambas possuem as mesmas

necessidades fisiológicas, intelectuais e afetivas,
portanto podem receber a mesma educação,
desde que se façam algumas adaptações. Devese considerar que certas aprendizagens para a
criança cega levarão mais tempo, o que exige do
educador e da família o respeito aos limites da
criança (MASINI, 2003).

1219

Maria de Fátima Ribeiro de Souza Rodrigues

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

Causas das Deficiências Visuais

As principais causas de alterações visuais são:
infestação pelo protozoário (Gondi na gestação),
malformação ocular, encefalopatias, síndromes,
atrofia óptica por infecções, vírus, bactérias,
alterações no sistema central por anóxia ou
ipóxia, meningite, encefalite e idrocefalia. E os
problemas

mais

freqüentes

são:

catarata

congênita, glaucoma congênito e retinopatia da
prematuridade. Na maioria dos casos são
percebidos muito tarde, quando a criança já
perdeu de 80 a 90% da sua visão (BRASIl, 2003).

Inclusão e Aprendizagem

Inclusão social é uma revolução pacífica
para transformar o deficiente em cidadão,
portanto cabe à sociedade criar meios para que
os
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oportunidades

de

convívio

nos

mesmos

ambientes e praticando as mesmas atividades
das pessoas de sua idade, respeitando sempre
suas limitações. A Organização das Nações
Unidas publicou normas técnicas sobre inclusão,
citando

sobre

várias

áreas,

como

saúde,

educação, lazer e etc. A sociedade inclusiva está
com implantação prevista para até o ano de 2010
(PUPO, 2003).
Para MANTOAN (2005), inclusão é a capacidade
de entender e reconhecer o outro e assim ter o
privilégio de conviver com as diferenças. É mais
do que estar junto no mesmo lugar, é estar com,
interagir com o outro, seja ele quem for. A escola
especial exclui porque está direcionada para o
tratamento específico deixando de fora a esfera
pedagógica. A verdadeira inclusão é colocar os
deficientes junto com os demais alunos na escola
regular propiciando um ambiente estimulador de
aprendizagem.
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WADSWORTH (2001), referindo-se à teoria de
Piaget,

defende

que

a

construção

do

conhecimento ocorre à medida que as crianças
têm experiências e grande parte do controle do
desenvolvimento é interno e afetivo, construído na
interação social assim, nesta teoria, a aquisição
do conhecimento ocorre por processos internos
de cada indivíduo.
A integração social surgiu da idéia de que a
pessoa com deficiência deve se tornar o mais
próximo possível da pessoa normal, para que
possa fazer parte da sociedade. A conseqüência
disso

é

a

características

exclusão

das

consideradas

pessoas

com

diferentes

da

maioria da população. Por outro lado entende-se
por inclusão social o processo pelo qual a
sociedade se adapta com o objetivo de incluir os
deficientes, oferecendo condições para que essas
pessoas

possam

interagir,

dando

assim

oportunidades para assumirem um papel social,
sendo então um processo bilateral no qual a
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sociedade e os deficientes buscam soluções para
igualar oportunidades para todos (SASSAKI,
1997).
COLE

referindo-se

considera

à

VYGOTSKy

primeiro as

(2003),

relações sociais na

aquisição do conhecimento, tanto que a corrente
pedagógica originada de seu pensamento é a
socioconstrutivismo

ou

sociointeracionismo.

Defende-se que sem o outro não há crescimento,
não há aprendizado, já que a relação indivíduoambiente é essencial na construção da pessoa.
Assim

a

sociedade

exerce

influência

na

personalidade do homem como o homem
influencia o ambiente modificando-o.
MANTOAN (1997), cita que o papel do adulto
nessa relação é de mediar o conhecimento,
ajudando a criança a desenvolver competências e
este processo é promovido quando ocorre
inclusão de crianças deficientes nas salas de
classe regular, pois com isso há o estímulo ao
aprendizado.
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Teorias da Aprendizagem

WADSWORTH (2001), referindo-se à teoria de
Piaget cita que o conhecimento é uma construção
que se dá através de experiências que geram um
desequilíbrio no desenvolvimento cognitivo da
criança, logo após há uma assimilação, ou seja,
após um conhecimento, logo vem outro, gerando
então a acomodação do conhecimento. Para que
isso aconteça o indivíduo forma arquivos no
cérebro, os quais o autor denomina esquemas na
formação de conceitos, em consulta a tais
esquemas, cria-se um novo atualizando com as
informações recebidas no seu cotidiano. Tendo
como

base

o

princípio

do

construtivismo

piagetiano no qual a criança quando vê um novo
objeto, consulta seus esquemas e conclui que é
diferente daquilo que ela já conhece, ocorre um
desequilíbrio,

mas

no

momento

em

que

compreende que se trata de outro objeto, ela
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adquire um novo conceito, ocorre a equilibração,
seus conhecimentos são ampliados: dar-se-á,
acomodação.
Já no caso da criança deficiente visual, muitas
informações lhe são negadas pela ausência da
visão. Como proceder então para suprir essa
defasagem e possibilitar ao deficiente o acesso a
essas informações necessárias para o seu
desenvolvimento? É oportuno citar, que o
professor deve estar apto para atender alunos
que se encontram em diferentes níveis de
escolaridade, cuja sua eficaz atuação profissional
esteja condicionada à sua competência. Este será
o fator determinante para o domínio dos
conteúdos curriculares, meios e estratégias de
ensino, qualidades pessoais, enfim todas as
técnicas

que

desenvolvimento

viabilizarão
ensino

alcançar

aprendizado

o
dos

deficientes visuais, possibilitando seu acesso á
informação e a integração social (MAZZOTTA,
1982).
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As crianças de baixa visão aproveitam a visão
remanescente no aprendizado escolar, enquanto
as crianças que não possuem visão necessitarão
do método braile para o aprendizado da leitura, da
escrita e de gravações em áudio para aprender os
conteúdos escolares quando chegarem nesta
fase (BRASIL, 2006).

Função da Escola

Segundo MANTOAN (1997), mesmo sendo um
direito legal, a educação inclusiva depende de
uma série de outros fatores para acontecer de
fato, pois os preconceitos estão enraizados por
séculos fazendo parte de um pensamento coletivo
que precisa ser mudado para que se entenda que
a diversidade é uma característica humana e que
todos são únicos e cada um possui habilidades
próprias a serem desenvolvidas. A escola
inclusiva é aquela capaz de inserir alunos com
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dificuldades

de

toda

ordem:

permanentes,

temporários, mais ou menos graves ou severos. A
educação para todos só será possível no sistema
educacional quando este se especializar em
todos os alunos, independente de sua deficiência.
Para viabilizar essa inclusão são necessárias,
novas

práticas

docentes

e

um

ensino

diferenciado, enfim, um novo posicionamento da
escola brasileira.
Há professores que no trabalho com deficientes,
ainda possuem preconceitos e trazem consigo
ideais de beleza no qual o aspecto físico dos
alunos deficientes está relacionado a um prejuízo
intelectual (BRASIL, 2006).
De acordo com a Declaração de Salamanca
(2004) são as escolas que têm que se adaptar e
atender todas as crianças sem fazer acepções
físicas, sociais, lingüísticas ou outras. A escola
pública também deve se enquadrar neste perfil e
se tornar apta para responder às necessidades
especiais de cada um de seus alunos de acordo
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com suas dificuldades, sem se basear na
educação especial. Deve redefinir para se colocar
a favor de novas práticas alternativas que
favoreça todos, o que implica na atualização e
revisão dos conceitos educacionais. Ela deve
mudar e se transformar em direção a um ensino
inclusivo e de qualidade (ONU, 1982).
Mesmo existindo ainda muitos preconceitos,
atualmente as sociedades estão mais evoluídas e
criaram-se sistemas educacionais que visam
favorecer a inclusão social na construção de
sólidas

teorias

e

acúmulo

de

práticas

educacionais inclusivas. Tenta-se superar o
modelo excludente e essa mudança se dará
quando os profissionais que atuam com pessoas
com deficiência adquirirem uma concepção de
que o aluno não é incapaz, mas sim um ser
humano único, possuidor tanto de capacidades,
quanto de limitações. Esse educador desejado é
aquele que mesmo não conseguindo superar
seus próprios preconceitos deverá ser capaz de
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minimizá-los a ponto de não projetar sobre o
educando. Ele terá que buscar meios de anular
seus preconceitos (MANTOAN, 1997).

Práticas Pedagógicas

As
encontram

pessoas

com

dificuldades

deficiência
de

visual

linguagem

e

comunicação, então deve começar o trabalho
com crianças portadoras de alterações visuais o
mais rápido possível, visando diminuir a angústia
da deficiência sobre a família e auxiliar no
desenvolvimento

da

criança.

Essa

criança

necessita de apoio para desenvolver habilidades
motoras, táteis, auditivas e de linguagem, as
quais lhe permitirão conhecer o mundo que a
rodeia. Observando-se alguns aspectos quantos
aos cuidados com a criança, ela se desenvolverá
satisfatoriamente e o impacto causado pela
deficiência sobre a aprendizagem diminuirá. É
importante que a família acompanhe e participe
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das atividades da criança com outras de sua faixa
etária. A criança aprende por imitação, o que vai
ser mais difícil para aquela que enxerga pouco.
Atitudes que parecem simples são muito úteis e
devem ser ensinadas, por exemplo: posturas,
movimentos e gestos, levar a colher a boca na
hora das refeições (SINASON, 1993).
A autora cita ainda que pelo fato da
deficiência

visual

afetar

o

relacionamento

interpessoal e na percepção do mundo, o adulto
deve atuar como mediador dando ênfase no
sentido do tato e da audição, interagindo com a
fala, ajudando assim a criança a conhecer
ambientes e situações. Os cuidados e ações
requerem atenção especial, antes dos momentos
de: banho e troca de roupas, ao mudá-la de
posição e quando oferecer alimentos é preciso
tocá-la delicadamente e falar com ela anunciando
sua presença e suas intenções, sem assustá-la,
desta maneira estará contribuindo para seu
desenvolvimento cognitivo e emocional.
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Segundo CAIADO (2003), os professores
revelam

nas

práticas

pedagógicas

suas

concepções sobre homem, sociedade, educação
sobre o conceito de deficiência e educação
especial. O educador muitas vezes não tem
consciência das concepções que fundamentam
sua prática.
Para MASINI (2003), a prática pedagógica é de
extrema relevância e o professor deve ver o aluno
como um ser holístico, principalmente o indivíduo
que não dispõe de sentido de distância que é a
visão.

A

autora

afirma

a

importância

da

experiência perceptiva, de como o perceber e o
uso dos sentidos que dispõe o auxiliará em suas
relações sociais, de aprender e conhecer objetos
e no mundo em que o rodeia, portanto é através
desta percepção que o deficiente conseguirá
explorar,
autonomia

desenvolver
e

sua

segurança.

aprendizagem,
Essas

questões

apresentam a complexidade de conhecimentos
obtidos para que se possam compreender as
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especificidades perceptuais dos que não dispõem
de todos os órgãos de sentidos.
MERLEAU-PONTY (1994) considera o indivíduo
no mundo como corpo no mundo, sendo o corpo
visto como a fonte de sentidos. Vê o indivíduo em
sua totalidade. Neste sentido, diz que o pensar
não é intelectual, mas sim uma forma do indivíduo
saber de si ao saber do objeto, já que em contato
com o mesmo, entra em contato consigo mesmo.
Assim,
A coisa e o mundo são dados como partes do meu corpo,
não por sua ‘geometria Natural’, mas sim numa conexão
comparável, ou mais certamente idêntica àquela que existe
entre as partes do meu corpo. (MERLEAU-PONTY, 1971:
p.212).

Esta

experiência

o

autor

nomeia

como:

experiência perceptiva na qual existe uma
dinâmica do corpo independente dos órgãos e
sentidos. Logo, o corpo é visto numa totalidade
nas relações com as coisas ao seu redor.
Denomina esta percepção como solo de origem
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do

conhecimento.

Fala

da

importância da

linguagem e objetos culturais, sendo assim o
autor, acredita que com a experiência e a
interação o indivíduo age no mundo, assimila e
acomoda ressignificando o que é percebido no
mundo.

Recursos Pedagógicos
Para o bebê cego o MEC – Ministério da
Educação e Cultura (BRASIL, 1970), sugere
oferecer objetos que estimule o ouvido e fortaleça
as mãos; um pedaço de pano claro pendurado
sobre o berço; um chocalho; uma boneca de
borracha que emite sons; uma campainha de
metal com um anel de plástico; cubos de borracha
com uma campainha no seu bojo; anéis de
plástico para morder; animais que nadam e
pequenas campainhas. Esses brinquedos devem
ser oferecidos aos poucos, e quando a criança
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tiver 9 meses pode-se oferecer mais brinquedos
juntos, assim ela terá possibilidade de decidir qual
vai pegar exercitando sua tomada de decisão,
aliás, o que é muito importante para a sua
aprendizagem. Outro fator determinante para
essas crianças é o passeio ao parque, já que os
diversos

ruídos

constituem

um

excelente

estímulo, embora as crianças não os diferenciem
no início.
MASINI (2003) cita que os recursos pedagógicos
utilizados para auxiliar no desenvolvimento das
crianças, são: materiais táteis, ler e escrever por
meio de braile, computador com leitores de tela e
com sintetizador de voz como meio de acesso à
leitura, escrita e informação em geral (Anexo II).
Em

crianças

com

deficiência

visual,

particularmente as com baixa visão grave,
precisam de uma assistência maior do educador
para tenham acesso a diversos meios de
informação, já que existe um comprometimento
da capacidade visual, refletindo nas categorias
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comportamentais (baixa concentração, cansaço e
queda de desempenho) apresenta-se então o
quanto se faz necessária a intervenção do
pedagogo

como

mediador

do

acesso

à

informação.
A brincadeira é muito discutida no estudo
do desenvolvimento humano e para a criança
deficiente o uso da modalidade do faz-de-conta
na qual ela faz diferentes representações, pode
indicar o nível de seu desenvolvimento, ou seja
pode ser utilizada como uma ferramenta para
avaliar. E para o bebê, a brincadeira do faz-deconta possibilita a criança com deficiência se
desenvolver nos aspectos: social, motor, afetivo e
cognitivo. É através da brincadeira que a criança
soluciona problemas, revive situações e usa a
imaginação (HUEARA, 2006).

Formação do Professor
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A formação do professor deve ser sempre
amparada por leis, considerando a necessidade e
importância de sua função na sociedade, em
especial àqueles que trabalham com a inclusão.
Embora as Diretrizes Educacionais Nacional para
educação especial estejam determinadas no
capítulo V art. 59, parágrafo III da Lei de Diretrizes
e Bases, refere-se que,
professores com especialização adequada em “nível médio
ou superior, para atendimento especializado, bem como
professores do ensino regular capacitados para a
integração desses educandos nas classes comum
(BRASIL,1999:10),

De acordo com MANTOAN (2005), o professor é
um regente de classe e não um especialista em
deficiência, assim, não há necessidade de
capacitação específica no ensino de alunos com
deficiência,

mas

esclarece

que

essa

responsabilidade é de um especialista, sendo
imprescindível um trabalho paralelo às aulas
regulares com uma equipe de atendimento
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especializado. A autora cita que é até positivo que
o profissional atuante com alunos portadores de
deficiência auditiva e visual não conheça libras e
braile, mas pode optar por fazer esta formação,
assim poderá auxiliar seus alunos a desenvolver
os conteúdos em sala de aula.

Leis que amparam o acesso e direitos aos
deficientes

Pode-se afirmar que o Brasil é um país modelo em
relação à legislação que protege o deficiente, pois
a inclusão é prevista nas Leis de Diretrizes e
Bases (GROSSI, 1999:10) do capítulo V Art.58
parágrafo 3, que determina: “A oferta de
educação

especial, dever constitucional do

Estado, tem início na faixa etária de 0 a 6 anos,
durante a educação infantil”, assim sendo é um
direito constitucional. A educação especial então
é dever do estado, no qual deve oferecê-la no
decorrer da educação infantil.
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PINTO (2005), informa que na Constituição da
República Federativa do Brasil de 05 de outubro
de 1988, no capitulo III artigo 206 item I 2005:163
tem-se igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola.
O Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA
(BRASIL,

2006)

reafirma

esses

direitos

garantindo ensino fundamental obrigatório e
gratuito, o respeito dos educadores e atendimento
educacional especializado, preferencialmente na
rede regular de ensino.
O referencial teórico faz parte da agenda
educacional e a tendência internacional influencia
as políticas públicas que adotam termos e
documentos chaves como a Declaração de
Educação para Todos – UNESCO e a Declaração
de Salamanca, reafirmando a importância sobre
necessidades educativas especiais que devem
oferecer acesso aos deficientes e qualidade
educacionais (ONU, 1982).
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A TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA
O ENSINO FUNDAMENTAL
Wilza Maria Nery

Resumo
A partir da comparação entre as propostas
curriculares da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental, pretende-se relacionar e propor
competências desenvolvidas na Educação Infantil a
serem incorporadas à prática pedagógica do Ensino
Fundamental capazes de garantir ao educando uma
transição da Educação Infantil para o Ensino
Fundamental prazerosa, segura e sem grandes
rupturas. O presente trabalho falará sobre Educação
Infantil e Ensino Fundamental, o currículo de cada
segmento, a avaliação e como se espera que seja
essa transição de maneira prazerosa para o aluno.
Palavras-chaves:
Educação
Infantil,
Fundamental, Transição, Rupturas.

Ensino

INTRODUÇÃO
Este trabalho tem origem na preocupação encontrada
pela pesquisadora na prática pedagógica com
crianças de Educação Infantil e a forma como se dá a
transição da criança para o Ensino fundamental.
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Muitas vezes a impressão que se passa é que a
criança deixa de ser criança nessa fase e assume
uma quantidade enorme de responsabilidades.
Muitas vezes a própria família não valoriza a
Educação infantil, dizendo que a partir da entrada da
criança no Ensino Fundamental ela vai começar a
estudar. Nesse contexto a criança é quem perde, pois
deixa de ter tantas coisas importantes que tinha na
Educação Infantil.
A sociedade passou a valorizar a educação infantil e
conscientizar-se da importância das experiências na
primeira infância. Mesmo com os avanços da
Educação Infantil no Brasil, com a sua valorização e
com a preocupação em planejar estratégias para uma
educação de qualidade, percebe-se que há uma
quebra nessa preocupação quando a criança faz a
transição para o Ensino Fundamental.
Com a pesquisa realizada pretende-se estudar a
importância desse momento de transição na vida dos
educandos.
Com a constituição Federal de 1988, a educação de
crianças de zero a seis anos foi reconhecida e passou
a ser um dever do Estado e um direito da criança
(artigo 208, inciso IV). No Estatuto da Criança e do
Adolescente, de 1990, também há um destaque para
esse atendimento. Muitas conquistas foram
conseguidas nas últimas décadas, mas percebe-se
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uma descontinuidade do trabalho, quando a criança
ingressa no Ensino Fundamental.
Segundo DINIZ (1991), há uma descontinuidade do
trabalho entre a Educação Infantil para as séries
iniciais do Ensino Fundamental. A autora realizou
uma análise dos conteúdos, da avaliação e da relação
professor/aluno e percebeu que a linguagem oral
cede espaço para a linguagem escrita, perdendo
assim um grande diferencial para as crianças.
Segundo DINIZ (1991), dentre alguns fatores
responsáveis por essa desarticulação entre os dois
segmentos destacam-se a organização curricular do
Ensino Fundamental, horários pré-determinados e
rígidos para cada aula; organização do espaço físico
e do material de trabalho; o tempo escolar que deveria
ser utilizado em função do interesse do aluno e “não
em função de um conteúdo muitas vezes definido a
priori que precisa ser desenvolvido posteriormente”
(DINIZ apud GOLLER, 2002, p. 46); o intercâmbio
entre os educadores e a relação família / escola.
O ensino fundamental brasileiro foi ampliado para 9
anos com a Lei Federal 11274 (Brasil,2006).
KRAMER (2006, p.39) considera que a ampliação da
obrigatoriedade escolar convoca a uma análise de
como a educação infantil e o Ensino Fundamental se
relacionam para se compreender as experiências dos
envolvidos nesse processo.
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Utilizarei pesquisa com
discorreram sobre o tema.

vários

autores

que

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA
O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA.
A Educação Infantil, segundo Oliveira (2008, p. 57),
veio se constituindo ao longo de um percurso nada
tranquilo da história da Educação brasileira. Sua
origem vem de práticas e instituições de perfil
assistencialista, ainda perceptível nos dias de hoje,
até conquistar nas duas últimas décadas do século
passado o status de direito, garantindo às crianças e
às famílias um novo foco pautado na relação de
cidadania.
Segundo o Referencial Curricular de Educação
Infantil (BRASIL, 1998, p. 17), a escola de educação
infantil deve cumprir o papel de oportunizar `as
crianças o desafio de descobertas e das construções
de conhecimento sobre a vida e sobre o mundo.
A Educação Infantil deve incorporar ao trabalho
pedagógico os cuidados essenciais à criança e as
brincadeiras, ajudando a criança a se desenvolver,
considerando suas diferenças socioculturais, sendo
inserida no contexto social e orientando-a no
processo de aprendizagem.
A Educação Infantil tem como objetivo garantir o
acesso as vagas em creches e pré-escolas,
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assegurando o direito da criança de brincar, criar e
aprender.
Histórico da Educação Infantil
Segundo Oliveira (2008, p 92), após a Proclamação
da República ocorreu iniciativas isoladas de proteção
à infância. Foram criadas creches, asilos e internatos
destinados a cuidar das crianças pobres.
Segundo Faria (1999, p. 11), do descobrimento até
1874, pouco se fazia pela criança no Brasil. A mesma
era vista como um adulto em miniatura. O autor nos
conta que o caráter educativo e pedagógico deu início
com a chegada dos jesuítas no Brasil, em 1549.
Kuhlmann (1998, p 32) diz que a educação da criança
foi exclusividade da família durante séculos. No
convívio com adultos e outras crianças havia a
participação das tradições e aprendiam-se as regras
da sua cultura
O surgimento das creches no Brasil foi diferente do
resto do mundo, onde as crianças eram atendidas
para que as mães pudessem trabalhar nas indústrias;
aqui, além dos filhos das operárias também eram
atendidos os filhos das empregadas domésticas.
Segundo o autor, as creches populares atendiam
somente ao que se referia à alimentação, higiene e
segurança física. Eram chamadas de Casa dos
Expostos ou Roda.
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O Departamento da Criança no Brasil foi criado em
1919 e era responsabilidade do Estado, tendo
diversas atribuições no sentido de garantir a
assistência à criança.
A partir dos anos 1930, a criança passa a ter uma
valorização, pois começa a ser vista como um adulto
em potencial. Com isso vários órgãos assistenciais e
jurídicos foram criados.
Na década de 1960 e início da década de 1970,
inovou-se a política na área de Educação, onde o
nível básico é gratuito e obrigatório, pois consta na
Constituição. O autor diz que, em 1971, houve a
extensão obrigatória para oito anos com a lei 5692/71,
o que torna o ensino fundamental municipalizado.
De acordo com Kuhlmann (1998, p 35), em 1970, com
a grande evasão escolar e repetência no ensino
fundamental, surge a educação pré-escolar com
caráter informal, sem remuneração adequada dos
professores e sem um trabalho pedagógico sério.
Segundo Oliveira (2008, p. 92/93), a ideia de “jardim
de infância”, surgida no final do século XIX, gerou
muitos debates com seu surgimento. Alguns a
criticavam por sua identificação com locais de guarda
de crianças; outros a apoiavam por enxergar
vantagens para o desenvolvimento da criança.
Entre 1875 e 1877 surgiram os primeiros jardins-deinfância privados e, em seguida, os públicos, com
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programação pedagógica inspirada em Froebel,
primeiro educador a enfatizar o brinquedo, a
ludicidade nas atividades e o significado familiar nas
relações humanas. Foi o criador do primeiro jardim de
infância no ano de 1840, na Alemanha.
A autora assegura que, nessa época, os jardins-deinfância tinham um caráter assistencialista e
promoviam uma educação compensatória aos
desafortunados socialmente. O planejamento de um
ambiente promotor de educação ainda era visto como
uma meta de difícil alcance.
Oliveira (2008, p. 98/99) escreve que, em 1924, foi
fundada a Associação Brasileira de Educação pelos
educadores interessados no movimento das Escolas
Novas. Segundo a autora, em 1929, Lourenço Filho
publicou o livro “Introdução ao estudo da Escola
Nova”, onde divulgou as novas concepções. O
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova surgiu em
1932 e defendia a educação como função pública, a
existência de uma escola única e da coeducação de
meninos e meninas, um ensino ativo nas salas de
aulas e de o ensino ser laico, gratuito e obrigatório.
Segundo Oliveira (2007, p.102), em 1961, foi
aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LEI 4024/61), que incluía no sistema de
ensino a educação pré-primária destinada aos
menores de 7 anos.
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Em 1971, segundo Oliveira (2008, p.108-109), nova
legislação sobre o ensino foi formulada (LEI 5692),
onde as crianças com idade inferior a 7 anos
deveriam receber educação em escolas maternais,
jardins-de-infância ou instituições equivalentes.
Segundo Machado (2008, p.71), a discussão entre
assistência e educação sofreu transformações em
termos de conceitos. O MEC estabeleceu
diferenciações quanto a faixa etária das crianças: a
creche atenderia crianças até 3 anos e 11 meses; a
pré-escola atenderia crianças de 4 anos a 6 anos e
11 meses. Segundo a autora, a conceituação apenas
se diferencia pela faixa etária das crianças. A
Constituição de 1988 e a LDB não definiu o que é
creche e o que é pré-escola.
A meta política tem sido a equiparação entre os
segmentos como direito de crianças e pais, quanto às
funções desempenhadas (cuidar e educar), qualidade
do serviço oferecido e à inserção administrativa.
Segundo Machado (2008, p.81), a Lei n° 9394/96
propõe a reorganização da educação brasileira em
alguns pontos:
Ampliação do conceito de educação básica que
abrange educação infantil, ensino fundamental e
ensino médio.
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Expansão do conceito de educação, formando
vínculo entre o processo formativo com o mundo do
trabalho; e a prática social nas relações familiares, no
lazer e convívio social.
Aumento

das

responsabilidades

das

unidades

escolares, determinando que o sistema de ensino
garanta

graus

progressivos

de

autonomia

pedagógica, administração e gestão financeira.
Participação dos profissionais de educação e da
comunidade na elaboração e gestão dos Projetos
Pedagógicos.
Propõe a valorização dos profissionais da educação,
com formação mínima de curso normal em nível
médio.
Estabelece critérios para uso de verbas da educação
para o atendimento em creches e pré-escolas.
Concebe a criança como sujeito de direitos;
Preocupa-se com o estabelecimento de padrões de
qualidade pelos sistemas de ensino.
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Oliveira (2007, p.116) afirma que, em 1988, a
Constituição Federal “reconhece a criança como
cidadã, deixando de ser objeto de tutela e passando
a ser sujeito detentora de direitos e assegurados por
lei” (BRASIL, 1988, p. ?).
Em 1990, de acordo com Ferreira (2008, p. 37), é
promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), que afirma como direito da criança e dever do
Estado o atendimento em instituições de educação
infantil.
A Lei 11274, de 6 de fevereiro de 2006, institui o
ensino fundamental de nove anos de duração, com a
inclusão das crianças de seis anos de idade. Esse
tópico será abordado nos capítulos posteriores.
O currículo na Educação Infantil.
Segundo Marsiglia (20011 p.25), nem sempre foi
aceita uma ideia de currículo no Brasil. Na última
década o tema ganhou força, pois se trata de um
conjunto de regras planejadas e avaliadas, visando
articular experiência e saberes das crianças,
inserindo-as na cultura e preparando-as para o
ingresso no Ensino Fundamental.
Segundo a autora, Piaget diz que o sujeito constrói
seu próprio conhecimento a partir da interação com o
outro e com o mundo dos objetos e ideias.
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Segundo o Referencial Nacional de Educação Infantil
(BRASIL, 1998, p 23), a instituição de educação
infantil deve propiciar à criança elementos de cultura
que enriquecem o seu desenvolvimento e inserção na
sociedade. Deve ter um papel socializador para o
desenvolvimento da identidade com aprendizagens
diversificadas com a interação das crianças. Essas
aprendizagens devem ocorrer nas brincadeiras de
natureza diversas, mas de maneira integrada ao
processo de desenvolvimento infantil. Ou seja:
Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados,
brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e
que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades
infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em
uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o
acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da
realidade social e cultural. Neste processo, a educação poderá
auxiliar o desenvolvimento das capacidades de apropriação e
conhecimento das potencialidades corporais, afetivas,
emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para
a formação de crianças felizes e saudáveis (BRASIL,1998,
p.23).”

As propostas de currículo para educação infantil,
segundo o Referencial Nacional de Educação infantil
(BRASIL, 1998, p. 43), devem conceber a criança
como um ser social, psicológico e histórico, tendo no
construtivismo sua maior referência, e aponta para o
universo cultural da criança como ponto de partida,
preconizando uma educação democrática e
transformadora.
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Nesse Referencial são apontados dois âmbitos de
experiências: Formação Pessoal e Social e
Conhecimento de mundo. O primeiro refere-se às
experiências que favoreçam a construção do sujeito,
onde estão explícitas questões que envolvam o
desenvolvimento da capacidade de natureza global e
afetiva, seus esquemas simbólicos de interação com
os outros, com o meio e consigo mesma. O segundo
âmbito faz referência à construção das diferentes
linguagens e às relações que fazem com o objeto de
conhecimento.
O Referencial Curricular Nacional destaca os eixos de
trabalho a seguir: Movimento, Artes Visuais, Música,
Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e
Matemática.
Segundo o Referencial, para que a aprendizagem
infantil ocorra com sucesso, o professor deve
considerar no seu trabalho educativo:
a interação com crianças da mesma idade e de idades diferentes
em

situações

diversas

como

fator

de

promoção

da

aprendizagem e do desenvolvimento e da capacidade de
relacionar-se;
os conhecimentos prévios de qualquer natureza, que as crianças
já possuem sobre o assunto, já que elas aprendem por meio de
uma construção interna ao relacionar suas ideias com as novas
informações de que dispõem e com as interações que
estabelece;
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a individualidade e a diversidade;
o grau de desafio que as atividades apresentam e o fato de que
devam ser significativas e apresentadas de maneira integrada
para as crianças e o mais próximas possíveis das práticas
sociais reais;
a resolução de problemas como forma de aprendizagem.
(BRASIL,1998,p 30).

Freire (1979, p.46) diz que educação e pedagogia
dizem respeito à formação cultural. O trabalho
pedagógico precisa favorecer a experiência com o
conhecimento científico e com a cultura. A educação
como prática social inclui o conhecimento científico, a
arte e a vida cotidiana.
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil (BRASIL, MEC, 2010), a definição
de currículo põe o foco na ação mediadora da
instituição de Educação Infantil. A instituição deve ser
a articuladora entre as experiências e saberes dos
alunos e o conhecimento, que circulam na cultura e
despertam os interesses da criança. Deve-se avaliar
e aperfeiçoar as práticas vividas pelas crianças.
Conforme expressa as Diretrizes,
O cotidiano dessas unidades, como contextos de vivência,
aprendizagem e desenvolvimento, requer a organização de
diversos aspectos: os tempos de realização das atividades
(ocasião, frequência, duração), os espaços em que essas
atividades transcorrem (o que inclui a estruturação dos espaços
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internos, externos, de modo a favorecer as interações infantis na
exploração que fazem do mundo), os materiais disponíveis e, em
especial, as maneiras de o professor exercer seu papel
(organizando o ambiente, ouvindo as crianças, respondendolhes de determinada maneira, oferecendo-lhes materiais,
sugestões, apoio emocional, ou promovendo condições para a
ocorrência de valiosas interações e brincadeiras criadas pelas
crianças etc.). Tal organização necessita seguir alguns
princípios e condições apresentados pelas Diretrizes.
Assim, as experiências vividas no espaço de Educação Infantil
devem possibilitar o encontro de explicações pela criança sobre
o que ocorre à sua volta e consigo mesma enquanto
desenvolvem formas de sentir, pensar e solucionar problemas.
Nesse processo, é preciso considerar que as crianças
necessitam envolver-se com diferentes linguagens e valorizar o
lúdico, as brincadeiras, as culturas infantis ( DCNEIs, 2010,
p.4/5).

Deve-se oferecer à criança condições para ela se
apropriar
de
determinadas
aprendizagens,
promovendo desenvolvimento em suas formas de
agir, sentir e pensar. De acordo com as DCNEIs:
O campo de aprendizagens que as crianças podem realizar na
Educação Infantil é muito grande. As situações cotidianas
criadas nas creches e pré-escolas podem ampliar as
possibilidades das crianças viverem a infância e aprender a
conviver, brincar e desenvolver projetos em grupo expressar-se,
comunicar-se, criar e reconhecer novas linguagens, ouvir e
recontar histórias lidas, ter iniciativa para escolher uma
atividade, buscar soluções para problemas e conflitos, ouvir
poemas, conversar sobre o crescimento de algumas plantas que
são por elas cuidadas, colecionar objetos, participar de
brincadeiras de roda, brincar de faz-de-conta de casinha ou de
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ir à venda, calcular quantas balas há em uma vasilha para
distribuí-las pelas crianças presentes, aprender a arremessar
uma bola em um cesto, cuidar de sua higiene e de sua
organização pessoal, cuidar dos colegas que necessitam ajuda
e do ambiente, compreender suas emoções e sua forma de
reagir às situações, construir as primeiras hipóteses, por
exemplo, sobre o uso da linguagem escrita, e formular um
sentido de si mesmo ( DCNEIs,2010,p 6).

A resolução Nº 5/2009 fixa as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil diz que a prática
pedagógica deve ser composta por eixos norteadores
às interações e a brincadeira onde a criança tenha
garantido experiências diversas:
A criança deve ter conhecimento de si e do mundo por
meio de amplas experiências sensoriais, expressivas,
corporais com movimentação corporal ampla;
Favorecer

à

criança,

imersão

nas

diferentes

linguagens;
Possibilitar experiências de narrativas, de apreciação
e interação com a linguagem escrita e oral através de
diferentes portadores de textos seja eles orais ou
escritos;
Ampliar a participação e confiança da criança nas
atividades individuais ou coletivas;
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Desenvolver a autonomia da criança nas ações de
cuidados pessoais, auto-organização, saúde e bem
estar;
Incentivar

a

exploração,

curiosidade,

o

questionamento e indagação em relação ao mundo
físico e social, ao tempo e natureza;
Propiciar a interação, o cuidado, a preservação e o
conhecimento da biodiversidade, da sustentabilidade
e não desperdício dos recursos naturais,
Parágrafo único – As creches e pré-escolas, na elaboração da
proposta curricular, de acordo com suas características,
identidade institucional, escolhas coletivas e particularidades
pedagógicas, estabelecerão modos de integração dessas
experiências (DCNEB, 2013, p.99/100).

A formação do profissional.
Segundo Machado (2008, p.190-191), o texto da
LDB/1996 reconhece a necessidade de qualificação
profissional para aqueles que atuam na educação
básica. O profissional de educação deve ter formação
de nível superior em cursos de licenciatura, de
graduação plena em universidades e institutos
superiores. Pode-se admitir também a formação no
Magistério para atuar na educação infantil e nas
séries iniciais do Ensino Fundamental.
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A autora questiona se os docentes titulados a
ministrar curso normal superior garantirão a formação
de professores de educação infantil que apresentem
competências imprescindíveis para atuar no
desenvolvimento integral de crianças com até 6 anos
de idade. Segundo a autora, as discussões mostram
tendências de que a melhor formação para esses
profissionais é o Ensino Superior.
Segundo Saviani (1997, p 29), desde a segunda
década do século XIX, houve preocupação quanto a
formação do professor. Em 1820 foram instituídas as
Escolas de Ensino Mútuo; em 1834 as Escolas
Normais; em 1939 os cursos de Pedagogia e houve a
consolidação das escolas normais de nível médio até
o início da década de 1970.
Machado (2008, p.109), citando Kishimoto (2011), diz
que o profissional da Educação Infantil deve
compreender que a criança aprende de modo
integrado, constrói conhecimento explorando o
ambiente. Sendo assim, a formação desse
profissional deveria passar por processos similares
para facilidade de compreensão do processo de
construção desse conhecimento.
Currículo do Ensino Fundamental
Para conceber a criança como produtora de cultura e
sujeito ativo no mundo, devemos conhecer o que é
ser criança e ser aluno pela visão da própria criança.
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Muller (2006, p.555) diz que “representações sociais
das crianças pode ser não apenas um meio de acesso
à infância como categoria social, mas às próprias
estruturas e dinâmicas sociais que são desocultadas
no discurso das crianças”.
De acordo com Beauchamp, Pagel e Nascimento
(2006, p.56), devemos ter um olhar sensível sobre as
produções das crianças. Isso nos permitirá conhecer
os interesses das crianças, os conhecimentos dos
quais se apropriaram, os elementos culturais do
grupo social onde estão inseridas. Devemos procurar
conhecer a criança, aproximá-las do conhecimento e
valorizar suas produções.
Beauchamp, Pagel e Nascimento (2006, p.58)
asseguram que um ponto de partida para um trabalho
focado na criança, sem perder o compromisso com
sua inserção sociocultural, seria conhecer a criança,
investigar seus interesses e preferências, suas
formas de aprender, suas facilidades e dificuldades,
seu grupo familiar e conhecer sua vida dentro e fora
da escola. Com esse ponto de partida, é possível uma
organização pedagógica e flexível, aberta ao novo e
ao imprevisível.
Conforme as Diretrizes Curriculares para o Ensino
Fundamental, o professor deve “planejar, propor e
coordenar atividades significativas e desafiadoras
capazes de impulsionar o desenvolvimento das
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crianças e de amplificar as suas experiências e
práticas socioculturais” ( DCEFs, 1998, p.112).
Para Beauchamp, Pagel e Nascimento (2006, p.58),
cabe ao educador mediar as relações das crianças
com os elementos da natureza e da cultura ao
disponibilizar materiais, promover situações que
abram caminho, provoquem trocas de experiências e
descobertas, incluam cuidados e afetos, favoreçam
expressão por meio das diferentes linguagens. Deve
haver articulação entre as áreas do conhecimento
fundamentadas nos princípios éticos, políticos e
estéticos.
Segundo as Diretrizes Curriculares nacionais para
Educação Básica, o currículo
é o conjunto de valores e práticas que proporcionam a produção
e a socialização de significados no espaço social e que
contribuem, intensamente, para a construção de identidades
sociais e culturais dos estudantes. E reitera-se que deve difundir
os valores fundamentais do interesse social, dos direitos e
deveres dos cidadãos, do respeito ao bem comum e à ordem
democrática, bem como considerar as condições de
escolaridade dos estudantes em cada estabelecimento, a
orientação para o trabalho, a promoção de práticas educativas
formais e não-formais (DCNEB, 2013, p.27).

Valorizando a convivência com o outro e suas trocas
de experiências o professor terá uma importante
ferramenta no processo de alfabetização e
letramento.
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Alfabetização e letramento.
Beauchamp, Pagel e Nascimento (2006, p.70)
explicam que alfabetizar corresponde ao processo
onde se adquire uma tecnologia, a escrita alfabética
e as habilidades necessárias para ler e escrever. O
termo letramento tem relação com o exercício e
competência da tecnologia da escrita nas situações
em que se precisa ler e produzir textos reais.
Para Soares(1998) apud Beauchamp, Pagel e
Nascimento (2006, p.47),
alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não
inseparáveis, ao contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou
seja: ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais
da leitura e da escrita (SOARES, (1998) apud BEAUCHAMP,
PAGEL e NASCIMENTO, 2006, p.47).

Santos e Mendonça (2007, p.11) relatam que a
alfabetização era considerada como o ensino das
habilidades de “codificação” e “decodificação”. Essa
prática foi levada à sala de aula mediante a criação
de métodos diferentes, métodos sintéticos (silábico e
fônico) e métodos analíticos (global), padronizando,
assim, a leitura e escrita no final do século XIX. Foram
usadas cartilhas relacionadas a esses métodos. As
atividades desenvolvidas tinham ênfase na repetição,
memorização de letras, sílabas e palavras sem
significado, muitas vezes acompanhadas de castigo.
Esse método foi criticado a partir da década de 1980,
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pois priorizava a memorização de sílabas e/ou
palavras e/ou frases soltas.
As autoras dizem que foi de grande importância o
estudo da psicogênese da língua escrita,
desenvolvido por Emília Ferreiro e Ana Teberosky. De
acordo com Santos e Mendonça:
Rompendo com a concepção de língua escrita como código, o
qual se aprenderia considerando atividades de memorização, as
autoras defenderam uma concepção de língua escrita como um
sistema de notação que, no nosso caso, é alfabético. E, na
aprendizagem desse sistema, elas constataram que as crianças
ou os adultos analfabetos passavam por diferentes fases que
vão da escrita pré-silábica, em que o aprendiz não compreende
ainda que a escrita representa os segmentos sonoros da
palavra, até as etapas silábica e a alfabética. No processo de
apropriação do sistema de escrita alfabética, os alunos
precisariam compreender como esse sistema funciona e isso
pressupõe que descubram que o que a escrita alfabética nota no
papel são os sons das partes orais das palavras e que o faz
considerando segmentos sonoros menores que a sílaba. É
interagindo com a língua escrita através de seus usos e funções
que essa aprendizagem ocorreria, e não a partir da leitura de
textos “forjados” como os presentes nas “cartilhas tradicionais
(SANTOS E MENDONÇA, 2007, p.15).

Segundo as autoras, foi bastante difundido a partir da
década de oitenta a importância de se considerar o
uso e funções da leitura e escrita com base no
desenvolvimento de atividades significativas. “Surge
nessa época o termo “analfabetismo funcional”,
caracterizando assim aqueles que haviam se
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apropriado da “codificação” e “ decodificação”, mas
não sabiam faz uso da escrita em contextos diversos.
A partir da década de 1990, passou-se a usar o termo
letramento vinculado ao conceito de alfabetização,
destacando-se os estudos de Magda Soares (1998):
Segundo Soares (1998), o termo letramento é a versão para o
Português da palavra de língua inglesa literacy, que significa o
estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e a
escrever. Esse mesmo termo é definido no Dicionário Houaiss
(2001) “como um conjunto de práticas que denotam a
capacidade de uso de diferentes tipos de material escrito
(SANTOS E MENDONÇA, 2007, p.16).

Ferreiro (2004, p. 11) defende uma alfabetização
contextualizada e significativa, onde a exposição aos
usos da leitura e escrita deve ocorrer de forma
reflexiva, apresentadas através de situações
problemas, em que o aluno expõe sua hipótese e
pensa sobre a escrita. O professor nesse momento
faria intervenções para tornar mais efetiva essa
reflexão.
Beauchamp, Pagel e Nascimento (2006, p.78)
relatam que, durante muito tempo, o ensino da escrita
foi feito de maneira mecânica, repetitiva, onde os
alunos deviam memorizar segmentos de palavras
sem entender a lógica que relacionava as partes
pronunciadas e a sequência de letras. Hoje é possível
a promoção de desafios que levem os alunos a
compreender que há uma relação entre a escrita e a
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pauta sonora. O professor deve intervir, ajudando o
aluno a descobrir os princípios e relações entre as
partes escritas e faladas.
Citando Ferreiro (1995), as autoras dizem que para
compreender a correspondência entre as letras e os
fonemas, é preciso realizar uma operação cognitiva
complexa e para isso é necessário entender:
o que a escrita representa das palavras faladas (isto é, que as
letras representam os sons e não os significados ou outras
características físicas das coisas às quais aquelas palavras orais
se referem);
como a escrita cria essas representações (isto é, que a escrita
funciona “traduzindo”, por meio das letras, segmentos sonoros
pequenos, os fonemas, que estão no interior das sílabas)
(BEAUCHAMP, PAGEL E NASCIMENTO, 2006, p.79).

O governo federal do Distrito Federal, dos estados e
dos municípios Assumiram o compromisso de
assegurar a alfabetização de todas as crianças até os
8 anos de idade ao final do 3º ano do ensino
fundamental (PNAIC) .Segundo o PNAIC, Pacto
Nacional pela Alfabetização na idade certa :
A concepção de alfabetização considerada na perspectiva do
letramento supõe que o estudante avance rumo a uma
alfabetização não somente na aprendizagem do sistema de
escrita, mas também nos conhecimentos sobre as práticas, usos
e funções da leitura e da escrita, o que implica o trabalho com
todos os componentes curriculares e em todo o processo do
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Ciclo de Alfabetização [...].“O Plano curricular no Ciclo de
Alfabetização aponta para a necessidade de planejar a
organização do tempo sem fragmentar os conhecimentos
oriundos dos diferentes componentes curriculares. Os
conhecimentos devem, portanto, ser tratados de modo
articulado, retomados e aprofundados de um ano para o outro
[...] (PROGRAMA Mais Educação São Paulo, 2014, 760).

Segundo o PNAIC, as crianças precisam
compreender o funcionamento do sistema de escrita,
o domínio das correspondências grafo fônicas, a
fluência da leitura e o domínio de estratégias de
compreensão e de produção de textos escritos.
Conforme a portaria MEC nº 867/2012 , as ações
previstas para a implantação do Pacto correspondem
aos eixos:
I- formação continuada de professores alfabetizadores;
II- materiais didáticos, literatura e tecnologias educacionais;
III- avaliação e;
IV- gestão, controle e mobilização social (PINAIC, 2012, p.24).

Com a preocupação do professor e gestores sobre a
alfabetização e letramento muitos avanços pode se
perceber na aprendizagem dos alunos. Alfabetizar e
letrar são interligados para uma aprendizagem com
sucesso. Outro tópico de grande importância é a
avaliação, devendo ser usada no intuito de observar
os avanços dos alunos bem como o replanejamento
da prática pedagógica quando necessário.
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Transição da Educação Infantil para o Ensino
Fundamental.
Para realizar este trabalho, a pesquisa da legislação
foi de suma importância. Muitas mudanças ocorreram
ao longo dos anos. O projeto de Lei 144/2005
estabelece a duração mínima de nove anos para o
Ensino Fundamental e estabelece a matrícula
obrigatória a partir dos seis anos de idade, tendo
prazo até 2010 para implantação. Em seguida, foi
instituída a Lei 11.114/2005, modificando os artigos
6º, 32 e 87 da LDB 9394/96, descrevendo ser
obrigatoriedade dos pais a matrícula das crianças no
Ensino Fundamental.
Para regulamentar a nova legislação, o Conselho
Nacional de Educação (CNE) organizou um conjunto
de normas para legitimar a legislação. Entre as
normas, pode-se apontar o parecer nº 18/05 que
discute sobre a escolaridade obrigatória, um plano de
universalização da educação e o Projeto Pedagógico
a ser construído.
A resolução CNE/CEB Nº 3 (03/08/2005) organiza o
ensino, estabelecendo que a Educação Infantil
subdivide-se em creche (0 até 3 anos de idade) e Préescola (4 a 5 anos de idade). O Ensino Fundamental
(anos iniciais) atenderá crianças de 6 a 10 anos de
idade e Ensino Fundamental (anos finais) atenderá
alunos de 11 a 14 anos de idade.
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A seguir, nova Lei é apresentada pelo Conselho
Nacional de Educação em 2006. A Lei Nº 11.274
alterou os artigos 32 e 87 da LDB 9393/96,
determinando a obrigatoriedade da matrícula de
crianças de seis anos no primeiro ano do Ensino
Fundamental. Para seguir a nova legislação tornamse necessárias adequações na elaboração do
trabalho pedagógico, além de refletir sobre a
complexidade da infância.
Beauchamp, Pagel e Nascimento (2006, p.14) dizem
que para planejar e implementar o trabalho
pedagógico é necessário refletir sobre a
complexidade da infância, e a dimensão criadora das
ações infantis. As autoras questionam se nas
instituições de ensino, hoje, é garantido às crianças
condições para que elas produzam cultura e sejam
garantidos o espaço e tempo para que essa produção
ocorra.
Beauchamp, Pagel e Nascimento (2006, p.20) dizem
que “ver a criança como sujeitos da história e
produtores de cultura, implica em ver o pedagógico na
sua dimensão cultural, como conhecimento, arte e
vida, e não só como algo instrucional, que visa
ensinar coisas.”
Segundo as autoras, a inserção da criança de seis
anos no primeiro ano do Ensino Fundamental deve
assegurar às crianças os seus direitos e que o
trabalho pedagógico deve considerar a singularidade
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das ações infantil, seu direito ao brincar e à produção
cultural.
De acordo com as Diretrizes Curriculares para o
Ensino fundamental, é necessário refletir sobre a
organização da escola para receber o aluno de seis
anos de idade, modificando a estrutura, as formas de
gestão, os ambientes, os espaços, os materiais, os
tempos, os conteúdos, as metodologias, os objetivos,
o planejamento e a avaliação, para que a criança se
sinta inserida neste ambiente, bem como perceber o
ambiente como acolhedor e prazeroso, propício á
construção de novos conhecimentos.
O professor deve ser receptivo ao conhecimento de
diversas dimensões que constituem o aspecto físico,
cógnito-linguístico, emocional, social e afetivo.
A resolução Nº 5/2009 fixa as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil, salientando a
questão da transição da criança para o primeiro ano
do Ensino Fundamental:
Art. 11. Na transição para o Ensino Fundamental a proposta
pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade no
processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças,
respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de
conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental
(DCNEI,2013, p.100).

Apesar de toda legislação vigente o que se vê não
condiz com os objetivos apontados. Ao falarmos da
transição, percebemos que na educação infantil
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existem interações maiores, com espaço mais amplo
tanto para a questão lúdica quanto para o diálogo. No
ensino fundamental, as práticas são mais
individualizadas. As crianças chegam ao Ensino
Fundamental e se deparam com um cenário bem
diferente da que eram acostumadas. Tem outra
estrutura física, horários diferenciados, mais
professores e se sentem perdidos.
Campos (2011, p. 29) relata que:
As mudanças legais que levaram à implantação da escola
fundamental de 9 anos no Brasil adotaram como estratégia a
incorporação do último ano da pré-escola ao EF, ampliando o
primeiro segmento dessa etapa de 4 para 5 anos e antecipando
o ingresso da criança no EF para a idade de 6 anos. Tal desenho
implica a diminuição da duração da pré-escola de três para dois
anos, correspondendo à faixa etária de 4 e 5 anos e não mais
àquela de 4 a 6 anos. Pode-se argumentar que se buscou, com
as novas medidas legais, apressar a universalização do
atendimento educacional para as crianças de 6 anos, intenção
reforçada pela adoção da obrigatoriedade escolar para a faixa
etária de 4 a 17 anos. Porém, essa nova organização da carreira
escolar foi adotada sem que houvesse antes, nas escolas de EF,
a garantia de condições de infraestrutura, formação docente,
diminuição de número de alunos por turma, adaptação de
currículos e materiais didáticos, entre outras, que permitissem
uma transição menos acidentada para o novo formato.

Segundo Amaral (2008, p.52), a mudança de
professores e da rotina escolar encontrada pelas
crianças é um dos aspectos mais significativos para
as crianças nessa transição. Os professores dão
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ênfase às questões de aprendizagem sistemática e
se distanciam do lúdico, o que para a criança é uma
grande ruptura. O currículo sofreu somente uma
adequação metodológica pequena onde o lúdico não
está contemplado.
O documento do MEC (2006) diz que:
É importante lembrar que o conteúdo do 1º.ano do ensino
fundamental de nove anos não deve ser o conteúdo trabalhado
no 1º.ano/1ª.série do ensino fundamental de oito anos, pois não
se trata de realizar uma adequação dos conteúdos da 1ª.série
do ensino fundamental de oito anos. Faz-se necessário elaborar
uma nova proposta curricular coerente com as especificidades
não só da criança de 6 anos, mas também das demais crianças
de 7, 8,9 e 10 anos, que constituem os cinco anos iniciais do
ensino fundamental (MEC, 2006, p. 6).

Segundo MELLO (2005) não se pode trabalhar no
primeiro ano do ensino fundamental como se
trabalhava quando a criança entrava com sete anos,
visto que hoje a legislação prevê uma diminuição
dessa idade para seis anos. A criança não deixa de
ser criança no ensino Fundamental. Ela tem
necessidade do brincar, que é tão importante para o
desenvolvimento e aprendizagem.
Segundo Mello (2005), o currículo da Educação
Infantil deve ser valorizado e professores e gestores
devem ter ciência que o brincar proporciona
aprendizagem e desenvolvimento. As crianças
precisam desse momento de brincar, não devendo
ficar sentadas em carteiras individuais e muitas vezes
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de tamanho impróprio por um tempo grande e terem
ciência que a aprendizagem não se promove apenas
com lápis e caderno
Muito se tem a fazer sobre a transição da Educação
Infantil para o Ensino Fundamental de nove anos. As
necessidades e aprendizagens das crianças devem
ser priorizadas assim como seu desenvolvimento .
Deve-se valorizar o lúdico, e não só o aprendizado
sistemático e conteudista. Dessa forma a criança terá
maior prazer no processo de aprendizagem e terá
sucesso na sua caminhada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a pesquisa realizada e com a leitura dos
documentos e da legislação foi possível perceber que
as escolas e professores ainda não encontraram a
maneira apropriada para lidar com a transição da
criança da Educação Infantil para o Ensino
Fundamental.
Na educação Infantil a aprendizagem era centrada no
brincar, nas interações das crianças com o outro, na
sua apropriação de mundo e vivência de diferentes
linguagens.
Ao adentrar a sala de aula do Ensino Fundamental a
realidade se torna outra para a criança. Mesmo frente
à ansiedade novo, ela se angustia pois se depara com
uma rotina muito diferente da qual era acostumada.
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Depara-se com atividades voltadas a apropriação da
língua e com diversos eventos voltados ao
letramento.
A permanência em sala de aula se torna muito
extensa, os alunos são
bombardeados com
exercícios e atividades que muitas vezes impedem a
troca de experiências entre eles, fator tão importante
nesse processo.
As atividades de recreação se tornam esporádicas,
angustiando o aluno, pois essa transição não o faz
deixar de ser criança nem abandonar essa prática
própria da idade.
A criança depara-se com avaliações muitas vezes
realizadas de maneira tradicional, impondo à criança
uma responsabilidade que ela ainda não tem e uma
maturidade insuficiente para assumir tais tarefas.
Esse momento de transição causa insegurança e
ansiedade à criança, devido às novas situações.
Seria necessário desmistificar e aproximar os alunos
desse novo segmento, familiarizando-os com novos
ambientes da escola, o que proporcionaria maior
segurança para lançarem-se diante dos novos
desafios.
Nas séries iniciais do Ensino Fundamental deve-se
priorizar a postura do educando de modo a fortalecer
a confiança, a independência e a autonomia ao
participar das diferentes situações vividas e, assim,
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desenvolver atitudes mais comprometidas com o seu
processo de aprendizagem. Os professores deveriam
reforçar em seus alunos, atitudes de respeito,
partilha, colaboração e amizade, ampliando neles a
independência e a autonomia para que eles
descubram a importância de crescer.
A melhor prática pedagógica seria aquela onde os
educadores seriam coordenadores do processo de
aprendizagem, elaborando a partir da experiência de
cada aluno o caminho a ser seguido pelo grupo,
valorizando tanto o conteúdo conceitual quanto o
atitudinal, este referente à postura do aluno frente ao
mundo em que vive.
A transição deve ser feita com um planejamento
priorizando a aprendizagem da criança e seu
desenvolvimento. Deveria dar-se continuidade à
Educação Infantil priorizando o brincar, pois essa é
uma atividade nata da criança e faz parte de sua
vivência em todos os momentos. O brincar com
intencionalidade pode ser grande ferramenta auxiliar
do professor na busca do desenvolvimento e
aprendizagem esperada.
No aspecto relacional professor/ aluno, a
comunicação deve ser fundamental e o educador
deve ser aquele que inspira seus alunos, que
desperta o seu interesse, a sua paixão pelo saber,
que o leva a aprender a aprender.
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Dessa forma, a passagem entre os dois segmentos
deve garantir que competências desenvolvidas na
Educação Infantil sejam incorporadas à prática
pedagógica do Ensino Fundamental possibilitando ao
educando uma transição da Educação Infantil para o
Ensino Fundamental prazerosa, segura e sem
grandes rupturas.
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A TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO
BRASIL
Patrícia Gandra Carvalho Nascimento

Principais dados históricos sobre a educação
infantil
Para este capítulo, investigou-se as políticas para a
infância e a trajetória da educação infantil no Brasil.
Na plataforma Scielo, encontramos um artigo que
ilustra a origem das instituições de atendimento à
infância na Europa, ponto de partida considerando
que no Brasil as referências são eurocêntricas. O
artigo estudado aponta para o fato de existirem
diversas ideias e por consequência divergências em
como conduzir a educação na infância, desde a
Europa e com sequelas nas políticas públicas
brasileiras.
O recorte abaixo oferece esta reflexão como segue:
[...] A origem das instituições de atendimento à infância, na
Europa, do início até a metade do século XIX, foi marcada por
distintas ideias de infância, modelos de organização dos
lugares e opiniões sobre o que fazer com as crianças enquanto
permanecessem nessas instituições. O desenvolvimento
dessas instituições esteve atrelado ao desenvolvimento da vida
urbana e industrial e ao agravamento das condições de vida de
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um contingente de pessoas, dentre elas mulheres e crianças.
Assim, podemos afirmar que a história das instituições de
educação infantil não pode ser compreendida ausente da
história da sociedade e da família [...] ( ANDRADE, 2010, grifo
nosso).

O trecho escolhido para introduzir o leitor à reflexão
já indicava naquela época que o agravamento das
condições de vida das populações, principalmente
das mulheres sozinhas com crianças, em parte,
conduziram às escolhas pelas políticas educacionais
vigentes, o que não se apresenta muito diferente nos
dias de hoje.
O artigo demonstra ainda que:
[...] Segundo Bujes (2001, p.14), o surgimento das instituições
de educação infantil relaciona-se com o surgimento da escola
e do pensamento moderno entre os séculos XVI e XVII.
Responde, também, às novas exigências educativas
resultantes das relações produtivas advindas da sociedade
industrial. O contexto histórico do surgimento dessas
instituições é ainda marcado por mudanças no interior da
organização familiar, que assume o modelo nuclear, e ao
desenvolvimento de teorias voltadas para a compreensão da
natureza da criança marcada pela inocência e pela inclinação
às más condutas [...] (Idem)

A diferença que podemos apontar comparando o
conteúdo com nossa realidade, é uma dúvida quanto
se ainda temos a família organizada em sua maioria
de uma forma nuclear visto a diversidade e a
multiplicidade de relações sociais geradas na
contemporaneidade. Com relação à compreensão
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da natureza da criança também seria necessário
uma pesquisa à parte para realizar uma análise mais
profunda desta compreensão nos dias de hoje.
Como a pesquisa não tem este objetivo seguimos
demonstrando somente as origens históricas da
educação infantil, nosso principal foco. Seguindo
nesta busca é possível perceber que:
[...] existiram para justificar o surgimento das escolas infantis
uma série de ideias sobre o que constituía uma natureza
infantil, que, de certa forma, traçava o destino social das
crianças (o que elas viriam a se tornar) e justificar a intervenção
dos governos e da filantropia para transformar as crianças
(especialmente as do meio pobre) em sujeitos úteis, numa
sociedade desejada, que era definida por poucos. De qualquer
modo, no surgimento das creches e pré-escolas conviveram
argumentos que davam importância a uma visão mais otimista
da infância e de suas possibilidades, com outros objetivos do
tipo corretivo, disciplinar, que viam principalmente nas crianças
uma ameaça ao progresso e à ordem social. (Bujes, 2001,
p.15)

Neste sentido podemos afirmar que desde as
origens históricas sobre a natureza da infância, o
lúdico e a essência da criança não se configurava
como
elementos
essenciais
para
seu
desenvolvimento. Dados da época demonstram que
já era dado mais importância para uma visão
funcionalista da educação pública na infância, do
que uma preocupação com a cultura e a
necessidade própria da criança. Ou seja: a criança
já era vista como um adulto em miniatura. Pode-se
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concluir este fato relendo a frase “[...] com outros
objetivos do tipo corretivo, disciplinar, que viam
principalmente nas crianças uma ameaça ao
progresso e à ordem social [...]” Aqui é possível
inclusive fazer uma ponte com as reflexões
traduzidos no artigo: Direito da criança e do
adolescente, qual o espaço da relacionalidade?, da
pesquisadora de direitos da criança e do
adolescente, VERONESE, apoiada nas ideias de
FOUCAULT como segue:
[...] Falar em humanismo nos reporta a indagarmos acerca do
nosso processo civilizatório, o quanto a humanidade cresceu,
compartilhou experiências ao longo de sua trajetória histórica.
Quando lançamos o nosso olhar sobre a infância na tentativa
de compreendermos o que construímos para nossas crianças,
ficamos circunspectos: meninos e meninas historicamente
esquecidos ou o que é ainda pior, que serviam ao mundo
adulto, ora através da exploração de seus corpos, seja nos
trabalhos penosos, seja nas inúmeras circunstâncias em que
eram vitimizados sexualmente, ora através da exploração de
suas almas, em que todas as fantasias, brinquedos, o espaço
dos sonhos, eram suprimidos, portanto, uma infância na qual
se acorrentava a alma infantil, desencadeando o processo de
sua negação [...] (VERONESE,

2012)

A introdução atual de crianças muito pequenas que
deveriam estar na educação infantil e foram
colocadas no ensino fundamental, reforça esta ideia
de que crianças precisam ser instrumentalizadas
desde muito cedo para não se tornarem uma
ameaça ao sistema como citamos acima. Este é o
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debate que hoje toma conta da academia. Esta
instrumentalização da infância através de políticas
que, cada vez mais cedo, introduzem estes seres em
sistemas educacionais extremamente formais e
distanciados da cultura própria da criança estão
negando a essência da mesma.
O ócio criativo próprio da educação infantil hoje é
considerado nocivo no ensino fundamental destes
mesmos seres. As escolas de ensino fundamental
não oferecem espaços de ócio para crianças. O
mesmo pátio gigante que é ofertado friamente aos
maiores é usado pelos pequenos. Não há
playgrounds ou espaços lúdicos próprios para as
novas faixas etárias aceitas no Ensino Fundamental.
As salas multiuso também não oferecem a
ludicidade e o universo de imagens que a criança
necessita para um desenvolvimento mais
apropriado. Principalmente no que tange à
alfabetização, esta ficou reduzida a um alfabeto
colado acima da grande lousa e bem distante do
tamanho das crianças pequenas que ocupam as
mesmas carteiras que os adolescentes. Não há mais
a preocupação com as cores primárias na
programação visual das salas já que estas não foram
pensadas nem para os pequenos nem para os
grandes. Constituem-se apenas de espaços
multifuncionais para qualquer idade que neles
adentrem. Cantos de leitura foram substituídos por
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grandes armários de ferro com cadeados para
armazenar tanto o material dos grandes como o dos
pequenos. As salas são pobres de imagens e
quando possuem imagens ilustrativas, nem sempre
as mesmas destinam-se às crianças de seis anos
que agora ocupam os mesmos lugares que
adolescentes de quinze ou dezesseis anos.
Dando prosseguimento a origem das políticas de
infância no século XIX, é possível concluir que a
atualidade ainda carrega muitos referenciais desta
época, naturalmente adaptados para a nossa, mas a
essência não mudou muito como veremos no recorte
a seguir.
[...] as instituições de educação infantil surgiram da articulação
de interesses jurídicos, empresariais, políticos, médicos,
pedagógicos e religiosos, o que determinou três distintas
influências na história das instituições infantis, ou seja, a
jurídico-policial, a médico-higienista e a religiosa [...] (IDEM).

O artigo segue demonstrando que:
[...] deveria promover o desenvolvimento das crianças e,
sobretudo, torná-las dóceis e adaptadas à sociedade. Assim,
desde o seu início, é revelado o caráter ideológico do projeto
educacional dessas instituições pautadas em um projeto de
educação para a submissão. (IBIDEM)

O recorte nos faz novamente perguntar o que mudou
desde o século XIX quanto às políticas educacionais
para a infância. Como nossa intenção neste capítulo
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é apenas apresentar as origens da Educação
Infantil, não aprofundaremos tais reflexões.
Para reforçar as influências históricas que embasam
até os dias de hoje a educação infantil, finalizaremos
o capítulo com mais um destaque que muito se
aproxima da realidade atual como veremos, com
evoluções é claro, principalmente na quantidade de
crianças em creches que antes contavam com 100
crianças para um adulto e hoje contam com 25 a 30
em algumas instituições públicas mais carentes:
[...] as creches e pré-escolas surgiram a partir de mudanças
econômicas, políticas e sociais que ocorreram na sociedade:
pela incorporação das mulheres à força de trabalho
assalariado, na organização das fábricas. Segundo Oliveira
(2005, p.61), era comum [...] agrupamento de até cem crianças
comandadas por um adulto por meio de um apito.[...] Mas,
também, por razões que se identificam com um conjunto de
ideias novas sobre a infância, sobre o papel da criança na
sociedade e de como torná-la, através da educação, um
indivíduo produtivo e ajustado às exigências desse conjunto
social. (BUJES, 2001, p.15)

No sentido de ampliar um pouco mais a visão
histórica e a linha humanizadora, citamos ainda um
trecho do mesmo artigo que demonstra que:
[...] O jardim de infância foi criado em 1840 na Alemanha por
Froebel, para o atendimento das crianças de 3 a 7 anos, e
contrapõe-se às demais instituições por ser detentor exclusivo
de uma proposta pedagógica que visava à educação integral
da infância e defendia um currículo centrado na criança. O jogo
e as atividades de cooperação delinearam os objetivos das
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propostas pedagógicas. Apesar de sofrer represálias do regime
reacionário
prussiano,
essa
instituição
propagou-se
intensamente pela Europa a partir de 1870 [...] (IDEM)

Já com relação ao Brasil, e para terminar as bases
históricas que ainda hoje influenciam as políticas de
educação infantil, é possível através do artigo de
Andrade oferecer a seguinte informação:
[...] Em relação à criação dos jardins de infância no Brasil, [...]
as primeiras iniciativas foram do setor privado para o
atendimento às crianças da elite. No Rio de Janeiro foi fundado
em 1875 o jardim de infância do Colégio Menezes Vieira, e em
São Paulo, em 1877, o da Escola Americana. No ano de 1896
foi criado, pelo setor público, o jardim de infância Caetano de
Campos para o atendimento às crianças da burguesia
paulistana. A difusão das instituições de educação infantil,
propagadas pelos modelos europeus e norte-americano, em
especial creches e jardins de infância, acompanham outras
iniciativas de regulação da vida social moderna, [...] Nos
congressos científicos eram enfatizadas como importantes
instituições a respaldarem os ideários de modernidade e
progresso aspirados pelos países em desenvolvimento.
Kuhlmann Júnior (2001, p.78) concluiu, com base nas análises
das exposições internacionais entre 1850-1920, que creches,
salas de asilo, escolas maternais e jardins de infância sempre
foram incluídas como instituições de educação infantil, porém
o que as diferenciava eram a origem e a faixa etária do público
social a que se destinavam. (ANDRADE,

2010)

Com esta última citação é possível notar que desde
as origens a preocupação com uma cultura própria
da infância nunca esteve no foco das políticas para
a infância, sejam privadas ou públicas. Ressaltamos
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a abordagem no processo de ensino e
aprendizagem pautados nas construções artísticas
produzidas pelos educandos:
Tanto a ciência quanto a arte, respondem a essa necessidade
mediante a construção de objetos de conhecimento que,
juntamente com as relações sociais, políticas e econômicas,
sistemas filosóficos e éticos, formam o conjunto de
manifestações simbólicas de uma determinada cultura. Ciência
e arte são, assim, produtos que expressam as representações
imaginárias das distintas culturas, que se renovam através dos
tempos, construindo o percurso da história humana.( PCNArte, 1997, pag.26)

Sendo assim entendemos que o processo artístico
sempre esteve ligado à moldar a infância para
situações em que o adulto considera importante.
Seja para a elite ou para a classe trabalhadora, a
origem das políticas públicas para a infância, não
havia a preocupação com a ludicidade própria desta
fase da vida dos seres humanos e sim a
preocupação excessiva com a funcionalidade que se
pode introduzir nos processos pedagógicos rumo à
criação de um adulto útil. Uma criança que se torne
desde muito cedo um adulto que possa servir
docemente a sociedade e ao sistema. Também
notamos que o cuidar destas crianças, filhos e filhas
de trabalhadores das classes menos abastadas, na
maioria dos casos está quase sempre ligado à
colaborar para que o adulto consiga produzir sem
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que tenha uma criança à atrapalhar este objetivo ou
ao sistema capitalista:
[...] As referências históricas da creche são unânimes em
afirmar que ela foi criada para cuidar das crianças pequenas,
cujas mães saíam para o trabalho. Está, portanto,
historicamente vinculada ao trabalho extradomiciliar da mulher.
Sua origem, na sociedade ocidental, está no trinômio mulhertrabalho-criança. Até hoje a conexão desses três elementos
determina grande parte da demanda [...] IBIDEM

Principais dados históricos sobre o ensino
fundamental
A partir da leitura do artigo: O Ensino Fundamental
no Brasil: breves reflexões sobre a trajetória
histórica, as razões implícitas e implicações práticas
para o ensino de 9 anos, foi possível estruturar o
segundo capítulo e compreender melhor a diferença
deste em relação à educação infantil. Segundo
Medeiros:
[...] A ampliação do ensino fundamental de 8 para 9 anos
regulamentada pela Lei 11.274 (BRASIL, 2006) em 2006,
embora já indicada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) 9.394 (BRASIL, 1996) gerou muitas
controvérsias e desafios tanto aos sistemas de ensino, quanto
para as crianças. Ainda hoje, muitas perguntas estão sem
resposta, principalmente com relação às razões reais (e não
apenas as proclamadas) para tal ampliação, ao corte etário e,
principalmente, às práticas a serem desenvolvidas com as
crianças nos primeiros anos do ensino fundamental. Do ponto
de vista organizacional, no contexto brasileiro, o ensino
fundamental integra a educação básica, juntamente com a
educação infantil e o ensino médio. Ou seja, por lei, o ensino
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fundamental é um nível de ensino responsável pela educação
escolar de crianças e adolescentes de seis a quatorze anos,
que se desenvolve, predominantemente, em instituições
próprias (BRASIL, 1996). Esse nível de ensino faz parte do
sistema de ensino brasileiro, sendo que sua estrutura e
funcionamento são regulamentados pelos órgãos superiores,
dentre eles o Ministério da Educação (MEC), as Secretarias
Estaduais e Municipais de Educação, Conselho Nacional de
Educação (CNE) e Conselho Estadual de Educação (CEE).
Nos municípios devem estar organizados os Conselhos
Municipais de Educação, com o intuito de pensar e propor
ações mais voltadas para a realidade local. [...] (MEDEIROS:
2016, grifo nosso)

Interessante notar o corte na idade, de 6 a 14 anos.
Antes da mudança isto ocorria a partir dos 7 anos.
Outro fator interessante mas que não será
aprofundado aqui pois não está no foco deste
capítulo é notar que os Conselhos foram criados com
a função de pensar e propor ações mais voltadas
para a realidade local, fator que nem sempre
acontece devido às políticas públicas quase sempre
chegarem prontas e oferecerem pouco espaço para
adaptações locais.
Outro aspecto importante durante a leitura do artigo
foi notar que “[...] Ao longo da história da educação
brasileira, quando legalmente orientado pela
legislação educacional, o ensino fundamental sofreu
diversas modificações estruturais, inclusive em sua
nomenclatura.” (IDEM, Grifo nosso)
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Ampliando ainda a socialização de dados do artigo
sobre as bases históricas do Ensino Fundamental no
Brasil, o recorte abaixo oferece as seguintes
informações:
[...] Do ponto de vista histórico são relativamente recentes as
disposições legais que tratam da organização do ensino no
Brasil. A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, a Lei 4024 (BRASIL, 1961), estabeleceu diretrizes
para o então chamado ensino primário que era composto por
no mínimo quatro séries, podendo ser ampliado para até seis
séries [...] (IBIDEM)

O artigo realiza alguns destaque da lei que rege o
ensino fundamental como segue:
“[...] Art. 25. O ensino primário tem por fim o desenvolvimento
do raciocínio e das atividades de expressão da criança, e a sua
integração no meio físico e social (BRASIL, 1961).” (IBIDEM)

Interessante notar que nossa pesquisa foi movida
pela preocupante passagem entre a educação
infantil e o ensino fundamental onde a maior parte
dos pesquisadores estão apreensivos com a
supressão de atividades de expressão da criança, e
veja que o artigo 25 contempla esta preocupação,
apesar de sabermos na prática que a estrutura da
escola fundamental não oferece espaços lúdicos
como os oferecidos anteriormente pelas instituições
de educação infantil. Ocorre que as atividades
centradas no desenvolvimento do raciocínio ainda
constituem-se o carro chefe no ensino fundamental,
mesmo no primeiro ano em que a criança acaba de
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deixar a educação infantil e ainda não está em idade
apropriada para adentrar de uma forma brusca neste
mundo racional. Não esqueçam que a idade mudou
de 7 para 6 anos a partir da nova política
educacional. Este talvez seja o foco das
preocupações de nosso objeto de pesquisa como
veremos no próximo capítulo.
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ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS EM SALA DE
AULA PARA A INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM
SÍNDROME DE ASPERGER
Angélica dos Santos Benith Belo

No âmbito escolar, é necessário que o professor
utilize diversos recursos materiais para promover o
aprendizado. Nesse processo estão envolvidas
estratégias ligadas não apenas a esses recursos,
mas a questões interdisciplinares, psicológicas,
afetivas e comportamentais. Assim, a “metodologia”
e tipo de abordagem empregada pelo docente
precisa refletir uma perspectiva “macro” da
educação junto aos objetivos que se pretende
alcançar no processo de ensino-aprendizagem.
Essa necessidade não é diferente quando nos
referimos à criança aspie. Por apresentar
características, já elucidadas anteriormente, a
atenção voltada a ela deve ser de fato mais
condizente as suas reais necessidades quer sejam
cognitivas, afetivas ou sociais.
A educação especial conforme aduz Chiote (2013,
p.51-52) é direito de todos e tem garantia legal,
porém há uma disparidade no que diz respeito à
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formação dos professores, que na maioria das vezes
não estão aptos a lidar com crianças que
apresentem qualquer dificuldade, deficiência mental,
intelectual ou física.
A esse respeito Moore (2005 p.101-109) considera
desarmoniosa a inclusão de aspergers no ensino
regular. Para ela o professor envolvido no processo
de ensino aprendizagem desse aluno deve ter uma
formação docente adequada e um preparo
psicológico para lidar com as inúmeras questões
específicas da Síndrome, o que nem sempre ocorre
tornando o processo desastroso.
A autora pondera, que além de adaptações no
currículo são indispensáveis estratégias que
compreendam todas as dificuldades desse aluno e
que
promovam
mudanças
organizacionais,
metodológicas e interpessoais, pois o que está em
jogo não é a permanência do aluno no ambiente
escolar ou sua progressão, antes é necessário
verificar como o aluno aprende, quais suas
limitações e suas potencialidades para através desta
direção, conduzir as abordagens de maneira que
resultem em aprendizagem significativa.
Faz parte das estratégias educacionais, segundo
Caires (2012, p 40-45), a adequação do espaço
físico planejado para as necessidades motoras da
criança, a organização e agrupamento dos demais
estudantes para um direcionamento adequado nas
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atividades em grupo, apoio visual e rotina préestabelecida, uso de tecnologia e uso de uma
linguagem apropriada e direta, que auxilie o aluno a
compreender o que o professor pretende ensinar.
Conforme Gomes (2012, p.17-21) os pais,
juntamente com os educadores, precisam conhecer
as peculiaridades da Síndrome, arrazoando a
respeito da necessidade de um acompanhamento
psicológico, fonológico e terapêutico para que seu
aprendizado seja conduzido de forma significativa,
pois conforme descreve o autor, nem sempre o
trabalho pedagógico consegue desenvolver as
potencialidades da criança. Essa consideração parte
da observação de ambas as partes que estarão
diretamente envolvidas com o cotidiano dessa
criança. A intervenção deixa de ser somente
pedagógica e assume um viés psicopedagógico,
terapêutico, comportamental e emocional.
A prática da avaliação psicoeducacional pode favorecer a
detecção precoce e a identificação das áreas educativas em
que se verificam mais dificuldades e permitem analisar
discrepâncias entre o funcionamento corrente e o desempenho
esperado. (CAIRES,2012, p.19)

Dentro dessa premissa é imprescindível que o
professor se valha de estratégias de ensino que
trabalhem as habilidades sociais e cognitivas,
sempre observando atentamente o comportamento
e desenvolvimento da criança.
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No processo de aprendizagem e desenvolvimento é
fundamental diagnosticar as problemáticas e as características
individuais, para assim se poderem estabelecer intervenções
pedagógicas adequadas. O papel do professor é central para a
educação da criança com Síndrome de Asperger, pois cabe a
este profissional assegurar que todas as crianças são
educadas a um nível adequado às necessidades individuais.
Geralmente, o professor é o primeiro a reparar no
comportamento pouco habitual da criança. (GOMES,2012,
p.21)

A criança aspie apresenta um potencial cognitivo
muitas vezes acima da média. O direcionamento que
o docente e os pais darão ao seu processo de ensino
e aprendizagem e a sua vida precisa ser assertivo
para que ela tenha uma vida qualitativa. Nesse
sentido devem considerar algumas necessidades
para que essa qualidade de vida seja atingida:
Proporcionar rotinas fixas e previsíveis para que a
criança não se sinta deslocada;
Respeitar o tempo do aluno, utilizar linguagem
simples, ser empática e usar de generosidade no
trato com o aluno, usando o reforço positivo como
incentivo nesse processo;
Utilizar um cronograma visual para que o aluno
compreenda as atividades a realizar e informar que
algumas tarefas podem sofrer alterações.
(BRENDEL, 2010, p. 20-21);
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As estratégias e intervenções pedagógicas
precisam ser planejadas de acordo com as
dificuldades desses alunos, sendo fundamental
compreender a criança aspie também do ponto de
vista psicológico. (GOMES, 2012, p.24)
Para que haja uma compreensão do que nomeamos
como estratégia educacional é necessário
apresentá-las por partes conforme as dificuldades
apresentadas na S.A.
Estratégias para favorecer a interação social:
No ambiente escolar é comum que os alunos
projetem arquétipos que consideram ideais em seus
colegas, muitos costumam rotular o comportamento
uns dos outros.
Como vimos, a criança aspie apresenta alguns
maneirismos e estereotipias que a faz parecer
diferente. Isto aos olhos dos demais pode parecer
estranho, por esse motivo o professor precisa
encorajar os alunos para que se relacionem de forma
tolerante e positiva favorecendo a cooperação entre
si e para com a criança aspie. (CAIRES 2012, p. 44)
A autora aponta a necessidade do professor instigar
o aluno a participar de atividades cooperativas e
competitivas, orientando sempre esse aluno para
que aprenda a esperar a sua vez, ouvir as ideias dos
demais e compreender seu papel dentro do grupo.
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Para Williams & Wrigth (2008, p.275-280) o
professor precisa ensinar a criança a observar a
conduta da sala de aula, para compreender melhor
o comportamento das demais crianças e a partir
dessa observação, repetir o que foi visto e agir de
forma adequada às diversas situações que se
apresentam em sala de aula.
O egocentrismo é muito presente no comportamento
dessa criança, para Nilsson (2011, p.101-102), o que
certamente exige do professor uma postura
assertiva capaz de desenvolver nessa criança
habilidades sociais que lhes permitam manter um
diálogo sem falar ao mesmo tempo em que o
interlocutor, interessar-se por assuntos alheios
sabendo o que dizer, como e quando dizer,
modulando assim seu egocentrismo de maneira a
reduzi-lo.
A autora evidencia algumas práticas eficientes,
capazes de moldar o comportamento da criança
levando-a a uma leitura e interpretação do meio e
comportamento adequado frente às demais
crianças:
Fomentar a empatia e tolerância por parte da sala
com relação ao aluno asperger, elogiando
comportamentos e atitudes positivas das demais
crianças para com ele;
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Valorizar e reconhecer por meio de elogios as
habilidades
da
criança,
favorecendo
seu
desenvolvimento e interesse não somente de
maneira restrita aos seus centros de interesse, mas
de forma ampla compreendendo atividades
linguísticas, matemáticas, artísticas entre outras;
Ensinar-lhe a maneira adequada para responder aos
diferentes tipos de interação social, emoções,
questionamentos, indagações, expressões, gestos.
Esse ensino deve ser racional, ou seja, através de
instruções práticas e intelectuais, pois seu instinto
social é falho. Com isso a criança construirá um
repertório de respostas para as variadas situações
que lhe ocorrerem;
Ensinar a criança a buscar ajuda dos demais
colegas, para que o professor não seja o centro de
suas indagações e sua interação ocorra
gradualmente.
Delegar a um aluno mais velho a função de tutela do
aluno asperger, para que oriente e possa agir de
forma positiva favorecendo o aprendizado e o
relacionamento da criança asperger com as demais.
Para Cunha (2012, p.115-120), seja qual for a
estratégia, o professor deve considerar a ansiedade
da criança como um limitador de seu
comportamento, percebendo quando a envolve em
situações que podem desencadear uma crise
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comportamental ou uma ansiedade extrema capaz
de bloquear suas ações e reações. Nesse sentido o
foco central na intervenção e inclusão desse aluno é
a mediação e articulação do docente em relação às
especificidades da síndrome.
Estratégias para trabalhar a Emoção
Como vimos, devido a cegueira mental, a criança
asperger tem dificuldade em entender e interpretar
emoções e sentimentos alheios. Esse fato, no
ambiente escolar pode dificultar-lhe a compreensão
de conceitos, regras, ideias e reações dos demais
colegas.
Para Cancino (2013, p. 96-100) o tipo de
relacionamento que temos na infância, determinará
a maneira de nos relacionarmos com o mundo, a
autoconfiança, e qualidade de nossa interação e
comunicação social. A tarefa de modular as
emoções cabe aos pais em primeira instância
atentando sempre à necessidade de acolher e
propiciar a criança um vínculo afetivo e seguro. Ao
docente e ao profissional tanto terapeuta quanto
psicólogo ou psicopedagogo concerne a orientação
direta e atividade lúdica capaz de solidificar o
entendimento de expressões, emoções alheias e a
interpretação dos sentimentos da própria criança,
direcionando junto a família as reações e
comportamentos adequados a cada situação
emotiva vivenciada por ela.
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Segundo o autor o cuidado diário, alimentação,
vestuário e anseio direcionado à criança, precisa
seguir uma rotina que lhe ofereça estabilidade e
previsibilidade, pois a criança tem extrema
dificuldade em lidar com mudanças principalmente
se estiverem relacionadas à rotina. Ela precisa de
um tempo maior para compreender o que se passa
no ambiente modificado e essa compreensão afeta
diretamente suas emoções levando-a, em alguns
casos, a crises comportamentais.
A inflexibilidade e baixa autoestima, segundo Orrú
(2009, p.124-128) causam uma vulnerabilidade
emocional a criança asperger. As relações que se
estabelecem em sala de aula lhe parecem confusas,
sua auto criticidade impede de compreender os
códigos sociais intrínsecos à conivência social e
escolar. Além disso, não toleram erros; esses fatores
podem conduzi-los a um isolamento, frustração,
stress e consequente depressão.
No trato dessas peculiaridades a autora pontua que
o professor precisa atentar-se a entonação de voz,
que deve ser pausado e claro para facilitar a
compreensão. A abordagem docente precisa ser
paciente e estratégica, de modo previsível e seguro
a criança.
Chiote (2013, p. 60-62) considera que a segurança
demostrada pelo professor pode evitar que a criança
apresente situações de extremo stress. Mesmo
1308

Angélica dos Santos Benith Belo

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

quando ocorrerem é importante que o docente
oriente a criança a manter a calma; para tal, pode
valer-se de instruções simples como a contar até
determinado número, respirar fundo contando até
três e ainda fazer algo que a criança goste e que
possa acalmá-la. Essas instruções podem ser
verbais ou escritas.
De acordo com Caires (2012, p.44-46) o
comportamento da criança asperger requer
observação estreita. Isso permite que professor
tenha condições de prever futuros problemas
emocionais e apontar os que já se instalaram e que
muitas vezes a própria criança desconhece.
A preocupação com as tensões emocionais,
segundo a autora, precisa transpor os objetivos
educacionais, pois uma vez que a criança estiver
equilibrada emocionalmente, conseguirá responder
adequadamente às situações de aprendizagem
dentro da previsibilidade de sua rotina. A autora
enfatiza que é essencial que ao final do horário
escolar a criança tenha a oportunidade de brincar,
descontrair e realizar algo que lhe agrade, o que
consequentemente ajudará na manutenção desse
equilíbrio emocional.
Williams & Wrigth (2008, p.81-99) aponta a
importância do professor juntamente com os demais
alunos, dramatizar as situações emotivas e sociais
decorrentes do relacionamento aluno-professor1309
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classe, indicando o que representa situação de
confusão, angústia, medo, frustração, euforia,
alegria etc. Cada situação lhe indicará sinais para
que sua percepção ocorra. O professor pode treinar
essas percepções de maneira que a criança
apresente a resposta adequada a cada situação.
Essa atividade pode ser feita por meio de dinâmicas,
escrita e reprodução gráfica (desenhos e imagens de
expressões e acontecimentos).
Estratégias aplicadas às dificuldades sensoriais
e motoras
A dificuldade sensorial compreende também a
motricidade e conforme mencionando anteriormente
limitam algumas ações e respostas motoras de
crianças com a Síndrome.
Para Nilsson (2011, p. 55-56) tais dificuldades
podem ser sanadas com o uso de uma dica visual,
figura, imagem, ou letreiro que ajude a criança a
assimilar as tarefas que terá que realizar.
Mello (2005 p.56-57) denota que devido a sua hiper
ou hipo sensibilidade a cores fortes, sons, cheiros e
luzes, o professor deve manter o espaço mais claro
e previsível possível, alocando a criança em um
lugar estratégico, do qual ela não terá dificuldades
em se locomover pela sala quando a atividade exigir,
ou quando precisar ir o banheiro.
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O autor salienta que o espaço físico não deve conter
muitas imagens ou cartazes nas paredes, pois
costumam desviar a atenção da criança incutindolhe certa irritabilidade. A previsibilidade e estrutura é
algo que garante um melhor aproveitamento e
aprendizado; por esse motivo regras e combinados
devem ser estabelecidos bem como o uso de um
calendário para que a criança consiga se localizar no
tempo e espaço de sua rotina.
O autor discorre a respeito da importância da
identificação dos ambientes e mobiliários da sala,
por exemplo: se a sala dispuser de cantos
específicos é importante que o professor coloque
uma etiqueta identificando o ambiente (canto da
leitura, mesa de atividade etc.) para que a criança
não se sinta confusa.
Outro aspecto importante apontado por Moore
(2005, p.57), condigno à precária coordenação
motora da criança, é a dificuldade na escrita,
desenhos e atividades que exijam destreza manual,
cabendo ao docente aplicar estratégias e atividades
individualizadas, que podem desenvolver e melhorar
a coordenação motora fina. Quando estas
dificuldades forem maiores, a criança deve ser
encaminhada para um profissional que desenvolva
atividades físicas adaptadas às suas necessidades,
melhorando a coordenação e condicionamento
físico. As atividades motoras propostas pela terapia
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ocupacional podem ser determinantes quando a
criança apresenta hipotonia que resulta na
dificuldade de escrita e nas habilidades motoras e
compreendem os movimentos “finos”.
Para Cunha (2012, p. 60-61), os esportes
competitivos costumam causar certa irritação e
frustração aos aspergers, uma vez que exigem
resposta e raciocínio rápidos, sendo mais
adequadas atividades que envolvam exercícios
leves voltados ao condicionamento físico e
fortalecimento
muscular,
num
programa
individualizado capaz de trabalhar e desenvolver
equilíbrio e coordenação de membros superiores e
inferiores.
Esse programa, conforme o autor, inclui a
intervenção pedagógica destinada à coordenação
motora, na qual o docente apoia a criança durante
exercícios de coordenação fortalecendo a escrita e
“ensinando” movimentos variados necessários à
condição motora da criança. O professor pode ainda
valer-se de recursos tecnológicos como teclados,
tablets etc. para treinar a coordenação motora da
criança.
Nilsson (2011, p.62-63), reforça a importância de
materiais e jogos pedagógicos no desenvolvimento
sensorial/tátil
dessa
criança,
além
do
redirecionamento da atenção, que o docente deve
fazer quando a criança apresentar certa irritação
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causada por sons altos que podem ser externos
(buzinas, carro de bombeiro etc.) quanto internos.
Esse redirecionamento vale também para a
aplicação de atividades. Em todas elas as
capacidades globais podem ser desenvolvidas em
sua totalidade se o docente souber direcionar e
“treinar” a atenção e olhar da criança no momento
em que manuseia um objeto ou realiza determinada
atividade.
Gomes (2012, p. 25), acrescenta que as dificuldades
motoras não englobam somente os aspectos
escolares, mas as atividades cotidianas, que muitas
vezes por mais simples que pareçam , apresentam
um alto grau de complexidade para essas crianças.
Uma tarefa simples como pentear o cabelo ou
amarrar os cadarços exige equilíbrio e destreza
manual.
Para o autor, o docente pode trabalhar as
habilidades motoras desenvolvendo atividades de
percurso que possibilitem a criança: saltar, pular,
contornar, correr e manusear a bola.
Uma intervenção terapêutica que envolva outros
profissionais é extremamente importante na visão de
Moore, para que sejam ensinadas práticas de vida
diária, social e escolar.
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Estratégias para melhorar a cognição e atenção
A rotina pedagógica precisa ser elaborada de forma
a contemplar as capacidades que se deseja
desenvolver no aluno. Muitas atividades exigem uma
atenção direcionada e uma estrutura cognitiva bem
definida. Esta depende da maturação neurobiológica
da criança e está relacionada a fatores externos e
internos como os descritos nos itens anteriores, que
combinados e equilibrados são capazes de “gerar”
aprendizado ao educando.
Como mencionado anteriormente, não há na criança
aspie problemas de atraso no que se refere à
capacidade cognitiva; o que dificulta sua
aprendizagem é em parte, sua dificuldade em
relacionar-se socialmente e compreender os códigos
sociais.
Geralmente aspergers apresentam habilidades
cognitivas que ultrapassam a média das crianças
neurotípicas; essas habilidades, conforme já
mencionado, podem ser aproveitadas pelo docente
para inferir ao aluno um maior desenvolvimento.
A esse respeito aduz Gomes (2012, p.23):
Os docentes devem tirar toda a vantagem das áreas de
especial interesse quando lecionadas. A criança aprenderá
melhor quando suas áreas de interesse estiverem
programadas no seu currículo. Os professores podem também
conectar criatividade às áreas de interesse como recompensa
para a criança por completar com sucesso outras tarefas, como

1314

Angélica dos Santos Benith Belo

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

por exemplo, no que toca aderir a novas regras e
comportamentos. (GOMES, 2012, p. 23)

Orrú (2009, p. 98) denota que o professor pode
agrupar as crianças por habilidades, deixando que a
criança asperger interaja com outro aluno que
apresente habilidade semelhante a sua, seja para o
caálculo, artes, linguagem etc.
Conforme Cancino (2013, p.180-189) numa
intervenção terapêutica, a cognição é estimulada
através de atividades práticas e concretas, nas quais
a criança precise emparelhar comparar figuras,
encaixar peças, agrupar etc., exigindo dela uma
atenção, concentração, planejamento, organização
e memorização maior.
Para o autor o ensino precisa utilizar ferramentas
concretas
que
possibilitem
ao
educando
compreender o que está aprendendo. O professor
pode utilizar dicas visuais, objetos e fichas que
determinem uma sequência a ser seguida pelo aluno
na realização de determinada tarefa. Como a criança
tem dificuldade em manter a atenção, ela poderá
fixar-se de forma insólita em determinado objeto, o
exige que o docente redirecione sua atenção para o
todo, de maneira natural.
No âmbito escolar o docente precisa ter clareza das
estratégias a serem utilizadas. Moore (2005, p.5961) e Cancino (2013, p.149-155) apontam algumas
estratégias para o trabalho com a criança asperger:
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Proporcionar interação da criança com outra que lhe
auxilie a desenvolver determinada habilidade a qual
ela apresenta dificuldade;
Elaborar listas com sequências de atividades que
funcionem como lembretes para a criança, tanto das
atividades estudantis quanto as tarefas diárias
programadas pelos pais (tomar, lanche, tomar banho
etc.) - os lembretes visuais podem conter figuras e
são mais eficazes que o lembrete verbal; Atividades
do cotidiano e escolares devem incluir todos os
passos necessários para que a criança se sinta
segura e independente na realização da tarefa. Aos
poucos essa independência se tornará “autonomia”;
Incluir atividades que favoreçam o desenvolvimento
da autonomia e interação da criança, nos aspectos
gerais;
Manter uma rotina diária descrita num cartaz na sala
de aula, e entregue à criança para que se sinta
segura e preparada para as atividades;
Listas de checagem: trata-se de uma lista que
determina a sequência a ser feita pela criança
durante ou depois de uma determinada atividade:
leitura, jogo, cálculo e atividades diárias que incluem
arrumar-se para a escola tomar o lanche etc.;
Utilize cartões com opções para que a criança
consiga lidar com situações de ansiedade e
frustração quando apresentarem dificuldades para
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realizar algo. Permita que a criança decida o que
fazer através dos cartões, sabendo como agir
quando há barulho excessivo ou quando ainda não
compreender as instruções. O docente pode moldar
essas opções conforme as atividades que utiliza em
sua prática pedagógica;
Os cartões podem ser utilizados nas diversas
dificuldades e necessidades que a criança
apresentar, podendo sem impregnado ao
desenvolvimento
de
habilidades
sociais,
emocionais, emergenciais (instruções para a
realização de lição de casa, treino e preparo para a
realização de avaliações – estas devem ser
diferenciadas e não podem ter questões dúbias que
estejam aquém da compreensão do aluno asperger;
Combine com o aluno alguns sinais secretos para
que ele solicite o docente de forma discreta sem se
expor;
Utilização de agenda para que o estudante esteja
sempre informado e organizado para os dias letivos;
Antecipe o conteúdo de provas e trabalhos de
avaliação para controlar a ansiedade e nervosismo
do aluno asperger;
Utilizar atividades que favoreçam a oralidade e
treinem o aluno a falar em publico (inicialmente ele
pode falar para apenas um aluno, ou sussurrar para
o professor);
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Utilizar materiais concretos como cubos unifix, lego,
material dourado, sólidos geométricos (cubos,
quadrado, triângulos etc.) materiais de encaixe,
sementes para contagem, materiais Montessorianos
etc.;
Utilizar estratégias que propiciem ao aluno
concatenar ideias e sequências logicas e de escrita,
como um plano de leitura no qual o aluno precise
organizar e relacionar frases, completar uma oração
e socializar o aprendizado, reescrever o que leu etc.
Para Moore (2005, p.52) as dificuldades cognitivas
ligadas à leitura e à escrita exigem um programa
individual direcionando ao estímulo de tais
habilidades. Quando essas dificuldades existirem
por conta de uma dislexia associada a S.A. essa
necessidade é maior ainda.
Estratégias para o trabalho com linguagem e
comunicação
As dificuldades relacionadas à linguagem na criança
aspie estão ligadas ao pedantismo e a ecolalia. Em
geral essas crianças não apresentam atraso na fala
como aludido anteriormente, mas dentro dessas
dificuldades é preciso trabalhar com intervenções e
estratégias capazes de contorná-las.
O trabalho fonoaudiólogo, segundo Cancino (2013,
p. 171) costuma ser bastante eficaz, mas é de suma
importância que esteja aliado a exercícios diários
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feitos com a ajuda dos pais. O treino e a persistência
desses exercícios permitem extinguir a ecolalia às
vezes tão marcante na fala asperger.
Por outro lado, Orrú (2009, p. 110) aponta que o
trabalho pedagógico é tão eficaz quanto, e que para
tal é necessário o uso de um sistema de
comunicação próprio que utilize imagens, fotos,
figuras etc. capazes de compensar visualmente as
informações auditivas que a criança recebe. Para a
autora as imagens representam mais que as
palavras, a mediação feita pelo docente na troca de
figuras induz a uma comunicação espontânea e não
mecânica.
Segundo ela a interação social se dá por meio da
linguagem, e ao utilizar um sistema que fomente o
diálogo, haverá não só o desenvolvimento da
linguagem, mas a capacidade de interação social e
resposta frente a intervenção do outro.
Este sistema conforme Nilsson (2011, p.82) se
assemelha com o PECS, no qual a linguagem é
desenvolvida por meio da intervenção terapêutica,
num programa pré-determinado de figuras, visando
desenvolver
determinadas
habilidades
comunicativas na criança. O profissional ou docente
envolvido no processo precisa adequar o grau de
dificuldade do programa a capacidade e estágio da
criança.
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Ao contrário dos demais autores, Nilsson considera
inapropriada a nomeação de objetos e as ordens
diretas ensinadas à criança, como forma de
desencadear uma comunicação espontânea.
Segundo ela a comunicação pode ser estimulada
com o uso de situações, objetos e atividades que são
reforçadores para a criança, ou seja, se ela gosta de
um determinado objeto, alimento, ou atividade,
deve-se deixar esses itens por perto, mas fora de
seu alcance, para que ao desejar algo ela utilize e
perceba a comunicação como ferramenta
indispensável para obter o que deseja.
Para a autora, aspergers levam mais tempo para
processar uma informação de modo que as pessoas
devem usar frases curtas e diretas para que eles
compreendam. Quando um professor solicita algo a
esse aluno deve ser claro e caso precise repetir a
fala deve fazê-lo igual ao que foi dito anteriormente
sem acrescentar ou tirar uma palavra, assim o aluno
perceberá que se trata do mesmo assunto. Na sala
de aula o professor pode listar as frases que são
facilmente compreendidas por esse aluno, deixando
que os demais também as utilizem; dessa forma o
aluno não terá dificuldade em compreender os
colegas.
Nesse mesmo pressuposto Orrú (2009, p. 90-95)
pontua que o trabalho para desenvolver a linguagem
e comunicação deve começar desde cedo. E inclui
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atividades sequenciais que abrangem a nomeação
de formas, objetos, cores, tamanhos, números,
preposições instruções funcionais cotidianas
(simples e complexas), como por exemplo: “me dê o
copo, por favor”.
Caires (2012, p. 22-23) considera eficazes as
estratégias que compreendem o uso de
dramatizações,
atividades
de
oralidade
e
representações artísticas (desenhos). Para ela tais
estratégias fomentam a linguagem preparando-a
para melhor leitura e compreensão de textos e
situações cotidianas.
A autora aponta a importância de ensinar a criança
a perceber a linguagem como ferramenta
indispensável à comunicação empregando seu uso
de forma adequada facilitando assim o processo de
letramento que se prossegue a partir da aquisição da
linguagem.
Para Cunha (2012 p. 77-79), a motivação para a
aprendizagem é outro fator primordial no processo
de ensino. Se o docente tiver preparo adequado para
lidar com essa criança, saberá desenvolver suas
potencialidades
evitando
comportamentos
estereotipados e conduzindo a criança de forma
sadia.
Dessa forma, para o autor, o docente precisa
valorizar as conquistas da criança de modo a motivá1321
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la para que continue aprendendo. Favorecer sua
criatividade
implica
conduzir
a
criança
paulatinamente a condições de abstração de
conceitos. Faz parte do papel docente regular a fala
desse aluno tanto em cadência e ritmo quanto em
entonação e reformulação de frases.
Retomando as questões de estratégia docente,
como aduz o título desse capítulo, é preciso atentar
a variáveis que compreendem o processo de
inclusão nas escolas.
De acordo com Caires (2012, p. 48-49) a sala de
aula pode representar uma ameaça para a criança
asperger. Isso depende em parte da abordagem que
professor utilizar, bem como o plano de ensino
desenvolvido em convergência as necessidades
educacionais da criança. Se as estratégias
educacionais não forem individualizadas, não
haverá uma aprendizagem significativa e poderá
ocorrer o reforço negativo do comportamento e
estereotipias típicas de situações desconfortantes a
ela.
Chiote (2013, p.77) pondera que é necessário que a
criança se aproprie da cultura presente no meio em
que vive. Sobre isso, o autor considera que:
Possibilitar à criança com Autismo a vivência das diferentes
situações que acontecem no espaço e tempo escolar é inserila no meio cultural, proporcionando, na experiência das
ações/atividades coletivas, o desenvolvimento das funções
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psicológicas superiores, como a atenção, a memória, o
intelecto, a percepção, entre outras, que favorecem também o
desenvolvimento dos processos volitivos.

O autor considera “infrutífera” a inserção da criança
asperger em classes especiais nas quais ela conviva
única e exclusivamente com crianças com a mesma
patologia ou com debilidades semelhantes. O
convívio com os demais, segundo o autor, não lhes
proporciona experiências sociais capazes de
contribuir para a aprendizagem e superação de suas
dificuldades gerais.
Nesse sentido, Cunha (2012, p. 21-22) acredita que
aspergers podem levar uma vida normal
frequentando o ensino regular sem que haja
necessidade de ser inserido numa classe especial.
Salvo suas peculiaridades sócio afetivas, para esse
aluno o trabalho pedagógico, deve ser sempre
diferenciado e individualizado, compreendendo não
somente
os
conteúdos
especificamente
educacionais, mas lições associadas a vida
cotidiana, que podem desenvolver maior autonomia
ao aluno aspie.
Para Nilsson (2011, p.101-102), a elaboração de um
plano individual de ensino (PEI), conforme aduz
Gomes (2012 p. 22-26), é indispensável para a
inclusão da criança no processo de ensino e
aprendizagem; as adaptações no currículo são
cruciais a uma abordagem pedagógica que respeite
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e considere as especificidades da Síndrome. Essa
premissa permitirá um ensino qualitativo e
significativo à criança, sendo o professor um
mediador e partícipe nesse processo.
Gomes (2012 p. 23-26) denota que embora o
conjunto de dificuldades apresentadas no S.A. exija
um trabalho pontual e assíduo, essas crianças têm
inteligência para frequentar o ensino regular como
discorre Cunha; porém necessitam de um
acompanhamento e abordagem que lhes permitam
um controle emocional sobre seus impulsos e a
autocriticidade que empregam em suas ações na
realização de atividades. Esse acompanhamento
não precisa seguir os ditames da Síndrome, mas
apenas regular seu comportamento de forma a evitar
crises.
Como afirma Cunha (2012 p 32-33):
O grande foco na educação deve estar no processo de
aprendizagem e não nos resultados, pois, nem sempre eles
virão de maneira rápida e como esperamos. A educação nas
escolas inclusivas, independentemente do grau de severidade,
deve ser vivenciada individualmente na sala de recursos e na
sala de ensino comum, favorecendo a sociabilidade, porque
incluir é aprender junto. (CUNHA, 2012 p.32-33)

Existem técnicas específicas aplicadas no
tratamento de crianças autistas e aspergers, que são
abordagens
comportamentais
de
matriz
internacional que visam o desenvolvimento de
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habilidades de comunicação sociabilização e
interação de aspergers. Nesse sentido destacam-se
três tipos o ABA, o TEACCH e o PECS. No Brasil
algumas instituições trabalham sobre essas
vertentes, proporcionando qualidade de vida e
assertividade no comportamento de seus alunos,
facilitando, entre outros fatores, sua inserção na rede
regular de ensino, seu relacionamento familiar e
social. (MELLO,2007, p. 37)
Para direcionar o comportamento, é necessário
compreender que ele é relativo às ações e às
respostas que um indivíduo manifesta a partir de um
determinado estímulo. As intervenções realizadas
no tratamento de crianças autistas partem, dentre
outros aspectos, dessa análise comportamental,
capaz de estabelecer respostas adequadas a
variados estímulos. Consoante a esse tipo de
abordagem existe o ABA (Applied Behavior
Analysis) – Análise aplicada do comportamento.
Trata-se de uma dessas intervenções, que se baseia
em um tratamento calcado no trabalho de B. F.
Skinner, o qual estabelece um conjunto de princípios
que regem a aprendizagem do comportamento.
Essa abordagem tem como finalidade melhorar o
comportamento útil da criança autista e eliminar
maneirismos
e
respostas
comportamentais
inadequadas, levando a criança a desenvolver
habilidades cognitivas, motoras, linguísticas e
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sociais. É feita em etapas nas quais a criança recebe
auxílio (apoio físico de um instrutor) e conta com um
reforço (recompensa) quando atinge uma resposta
adequada. No decorrer desse processo na medida
em que a criança ganha independência, tanto o
reforço quanto o apoio físico deixam de ser usados.
(BRENDEL,2010, p.17)
Nesse mesmo segmento há um método de
tratamento que através de um programa préestabelecido para atender as idiossincrasias de cada
aluno, visa a educação da criança autista tanto para
vida social, quanto para a escolar. Desenvolvido nos
Estados Unidos e utilizado em vários países este
tratamento denominado TEACCH (Treatment and
Education of Autistic and realed Communication
handicapped Children) – Tratamento e educação
para crianças autistas e com distúrbios correlatos da
comunicação, utiliza uma avaliação denominada
PEP-R (Perfil psicoeducacional revisado) que avalia
a criança delimitando seus pontos fracos e fortes a
fim de conduzir uma abordagem singular e
individualizada. O TECCH visa desenvolver a
independência do aluno através de uma rotina préestabelecida, da organização do espaço físico, da
atribuição de tarefas discriminadas num painel de
rotina, adaptando o ambiente à compreensão do
aluno e com isso facilitando sua assimilação e
aprendizado. (MELLO,2007, p. 35 -36)
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No que tange a abordagem voltada a desenvolver e
melhorar a comunicação da criança aspie, existe um
tipo de sistema chamado PECS (Picture exchanche
Communication System) Sistema de comunicação
através de troca de figuras, que consiste em seis
passos capazes de promover a comunicação
espontânea da criança fazendo-a perceber a
comunicação como ferramenta para que ela obtenha
aquilo que deseja. Geralmente inicia-se o PECS com
autistas e aspergers que não se comunicam, ou cuja
comunicação não é eficiente. Através da troca de
figuras a criança se comunica respondendo as
indagações do instrutor e nomeando a figura a ser
trocada. Percebe-se que esta abordagem permite
que a criança organize e estruture a linguagem.
(MELLO,2007,p.39)
Segundo Faria, no processo educacional do aluno
asperger, é comum a utilização do método
Montessoriano que busca, entre outros aspectos,
integrar vivências, exercícios corporais, inteligência
e vontade, proporcionando um desenvolvimento
integral
da
criança
e
consequentemente
estruturando seus esquemas cognitivos, sensórios,
linguísticos e motores. Desenvolvido por Maria
Montessori, médica, educadora e cientista italiana,
esse método inclui ainda um material didático
especifico organizados em alguns grupos: para
exercícios de vida diária (práxia motora), sensorial
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(barras coloridas, quebra cabeças etc.), aquisição da
leitura e escrita (fichas de lixa alfabeto de madeira),
matemática (material dourado). Essa estrutura
permite desenvolver no aluno maior independência
e aprendizado.
Mello (2007, p. 12-15) aponta que não há melhora
significativa para a criança que desde cedo não
receber
tratamento
e
acompanhamento
multidisciplinar específico. Ainda que seja feito um
bom trabalho pedagógico, este só alcançará seus
objetivos por meio de intervenções terapêuticas,
comportamentais e interativas.
[...] Cada criança é diferente, os pais e educadores precisam
trabalhar de forma colaborativa para encontrar os pontos fortes
da criança e permitir que ela tenha uma experiência
educacional positiva e bem sucedida. (BRENDEL 2010, p. 19).

Ao professor cuja tarefa é ensinar essa criança, cabe
a incessante busca pelo conhecimento, tanto das
técnicas elencadas acima, quanto de uma
abordagem pedagógica mais condizente e assertiva,
pois tais elementos são capazes, segundo os
autores, de proporcionar uma vida plena a essa
criança.
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As práticas de cultura em Pierre Bourdieu. In
Socialização e Cultura- ensaios teóricos.
Roberta Tavares

Nesse texto, Setton nos apresenta uma discussão
que tem como intenção considerar as práticas de
cultura com origem nos processos socializadores.
Segundo
Setton,
para
Bourdieu
a
socialização/educação é fruto de um trabalho
individual e coletivo, assim é um produto da troca
simbólica e dialógica entre indivíduo e sociedade.
Assim sendo, Setton observa que como apontado por
Bourdieu a socialização contemporânea como um
fenômeno social global, a prática social surge como
um poder processual, que se baseia na troca e / ou
reciprocidade de mercadorias simbólicas e
informações entre instâncias socializadoras e
sujeitos sociais. Ao mesmo tempo, envolve o
comportamento de todos e é responsável por todos
os aspectos da vida do agente, e sua tarefa é
manter o contrato e o funcionamento da sociedade,
e torná-lo unificado com o comportamento
individual.
A autora desenvolve essa ideia nos trazendo como
argumento três eixos: o primeiro eixo é a proximidade
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entre a sociologia da cultura e a sociologia da
educação, uma vez que explora a importância da
noção de socialização.
O segundo eixo é o conceito de habitus que permite
observar as práticas como forma de expressividade
dos indivíduos ou de grupos ao mesmo tempo em que
essas práticas se tornam um diálogo estabelecido
entre o indivíduo e o grupo.
Desse modo, a autora nos mostra que a relação
indivíduo e sociedade é interligada já que o individual
e o social interferem um no outro constantemente.
O terceiro eixo apontado por Setton é a noção de
distinção que nos leva a compreender que, as
práticas além de integrar também classificam
hierarquicamente grupos sociais.
A autora aponta que Pierre Bourdieu foi um dos
precursores deste campo de investigação e mais do
que isso se inspirou nas raízes da sociologia da
educação assim se faz necessário dar ênfase às
contribuições de Bourdieu.
Nesse sentido a autora concorda com Vincent (2001)
que afirma que a sociologia da educação é um
capítulo importante de toda Sociologia assim
(VINCENT et alli, 2001) considera a importância da
sociologia da educação uma vez que uma prática não
é compreensível sem uma relação com o modo da
sua apropriação e, por referência à história dos
sujeitos sociais que as realizam.
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Porém, segundo a autora Bourdieu não foi o primeiro
a se preocupar com a dinâmica de transmissão de
valores sociais ou como as relações se sobrepõem
gerando uma interdependência entre as condições
materiais e simbólicas de apropriação dos sentidos
outros clássicos também o fizeram.
Assim, Setton observa que considera-se que muito do
que Bourdieu sistematizou sobre o assunto deriva das
leituras de Émile Durkheim (1978a, 1982) e Max
Weber (1991) .
No entanto, a autora observa que Émile Durkheim
(1978a, 1982) e Max Weber (1991) ao analisar as
reações entre o indivíduo e a sociedade enfatizam a
experiência religiosa uma vez que para eles a
experiência religiosa dá espaço para a produção de
símbolos e portanto produzem comportamentos
individuais e/ou coletivos.
Nesse sentido, para a autora essa visão se aproxima
da discussão realizada por Bourdieu sobre as práticas
de cultura que assim como as práticas religiosas têm
raízes na natureza humana de elaborar significados e
estabelecer as relações e a organização interna dos
grupos.
Portanto, Setton destaca que para esses autores a
construção social da realidade é fruto das
articulações de sentido que os indivíduos
estabelecem com seus semelhantes.
Dessa forma a autora observa que segundo Bourdieu
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como toda prática de cultura, a religião se constitui
por fenômenos que oferecem espaço para
empreender o diálogo entre indivíduo e sociedade,
mais diretamente, as práticas de cultura como
espaços de entendimento das relações estabelecidas
entre o mundo material (estruturas objetivas) e mundo
simbólico (estruturas mentais/subjetivas) e as
diferenças intergrupais.
Contudo segundo a autora para Bourdieu as práticas
de cultura, suas estratégias de sociabilidade e
controle seriam veículos pelos quais o indivíduo e
grupos se mantêm coesos ou iriam dissociar-se em
função da transmissão, comunhão ou diferenciação
dos sentidos. Assim para Bourdieu a sociologia da
cultura e a sociologia da educação são indissociáveis.
De acordo com Setton, é possível afirmar que a
variedade e a heterogeneidade dos múltiplos
sistemas de símbolos pertencentes às práticas
seriam, para Bourdieu uma expressão cultural
,expressões de sentido, e/ou valores dados pelos
grupos aos objetos ao longo de suas experiências
sócio-históricas.
Assim a autora observa que as práticas de cultura,
suas estratégias de sociabilidade e controle poderiam
ser consideradas como o meio pelo o qual os
indivíduos e grupos mantinham-se coesos ou
rompiam em função da transmissão, comunhão ou
diferenciação de sentidos.
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Porém, a autora aponta que mesmo com o
reconhecimento da originalidade do pensamento a
obra de Bourdieu é alvo de controvérsia visto que
seus críticos classificam-no como um teórico da
reprodução da ordem.
Desse modo, sob análise de Setton essa
interpretação é resultado de uma leitura parcial dos
trabalhos de Bourdieu.
Nesse sentido a autora observa que para seus críticos
sua originalidade consiste em sua abordagem
dialética do social como para (ORTIZ, 1983) que
descreve a sociologia de Bourdieu como mais que
uma sociologia da reprodução, mas como uma
sociologia das práticas de cultura no sentido mais
generoso do termo uma vez que as ações e
representações sociais e individuais são produto de
um feixe de condições específicas de socialização, a
dialética da produção, reprodução e renovação da
ordem intrínseca à realidade social.
No entanto, segundo a autora, o jogo de manutenção
e/ou subversão das estruturas sociais de dominação
é, por excelência, o objeto da sociologia de Bourdieu.
É importante colocar que segundo a autora
Bourdieu ressaltava que se o social pudesse ser
metaforizado pela noção de jogo, onde conta-se com
a participação de dois parceiros e ambos com seu
espaço de atuação. Nesse jogo os enfrentamentos,
as estratégias, as vantagens e desvantagens
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materiais e simbólicas de cada indivíduo ou grupo
social são determinadas pelas histórias desses
parceiros.
Desse modo, segundo a autora, o objeto da
sociologia de Bourdieu é o jogo da manutenção e/ou
oposição das estruturas sociais de dominação.
Assim para Setton entende -se por prática de cultura
todo o tipo de comportamento cotidiano, toda ação
que faz parte da rotina dos indivíduos ou dos grupos,
toda prática que, compondo o dia-a-dia de cada um,
explicita um modo de ser e fazer dos grupamentos
humanos. Em vista disso ações usuais como, o modo
de se alimentar, de se vestir, a arrumação da casa, a
escolha de um livro ou uma opção de lazer ou turismo
bem como toda sorte de ação consciente ou
inconsciente está relacionada com a prática de
cultura.
A autora observa que as opções por uma prática ou
outra não são neutras ou naturalizadas, mas
resultado de condições de socialização específicas
que traduzem o pertencimento a uma dada estrutura
social.
Assim, Setton analisa que por um lado as práticas de
cultura podem expressar necessidades sociais e
psicológicas,
oferecendo,
simultaneamente,
instrumentos que aproximam e distanciam os
indivíduos. Logo, os grupos podem fechar círculos em
iguais e afastar os diferentes posicionando-os em
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espaços separados, o que leva a prática de cultura a
atuar também sobre as exterioridades e sobre as
facetas da vida de todos nós orientadas pela
sociedade.
Dessa forma segundo a autora quando aceitamos
uma regra social ela nos oferece um amparo frente à
variedade de opções à disposição o que corresponde
a um movimento de aproximação de um grupo –
habitus grupal e ao mesmo tempo oferece um espaço
para a projeção e expressão de uma individualidade
no momento em que tem um comportamento
particular ou singularizado – habitus individual.
No entanto para uma melhor compreensão das
articulações entre sociologia das práticas de cultura e
a sociologia da educação para Setton se faz
necessário sistematizar brevemente alguns aspectos
da concepção sistêmica social de Bourdieu e o corpo
de conceitos que faz parte dessa teoria bem como a
sua forma de compreender uma prática de cultura
fruto de um imbricado sistema de aprendizagem
formal e informal.
Desse modo, a autora busca explicitar da melhor
forma as condições de produção, transmissão e
apropriação dos sentidos (disposições de cultura).
Assim, segundo a Setton, as noções de socialização,
habitus e distinção receberão um destaque especial.
UMA CONCEPCÃO SISTÊMICA E RELACIONAL
Para Setton ao compreender a sociedade ocidental
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capitalista como uma sociedade hierarquizada,
organizada segundo uma divisão de poderes
extremamente desigual, a perspectiva bourdieusiana
compreende o social de maneira relacional e
sistêmica.
A autora esclarece que essa fórmula se trata da
primeira condição de uma leitura adequada da análise
da relação entre as posições sociais (conceito
relacional), as disposições (habitus) e as tomadas de
posição, as escolhas que os agentes sociais fazem
nos domínios mais diferentes da prática, na cozinha
ou no esporte, na música ou na política.
Nesse sentido a autora ressalta que a comparação
entre sistemas só é possível entre sistemas uma vez
que segundo (Bourdieu, 1996, p.18) o que achamos
normalmente distinção, uma certa qualidade mais
frequentemente considerada como inata (fala-se de
distinção natural), de porte e de maneira, é de fato
diferença separação, traço distintivo, resumindo,
propriedade relacional que só existe em relação a
outras propriedades.
Desse modo para Setton , a estrutura social é vista
como um sistema hierarquizado de poderes e
privilégios determinados tanto pelas relações
materiais e/ou econômicas quanto pelas relações
simbólicas(status)e/ou culturais(diplomas) entre os
indivíduos.
Setton observa que a diferente localização dos
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grupos na estrutura social deriva da desigual
distribuição de recursos e poderes de cada um.
Nesse sentido a autora indica que para Bourdieu
recursos ou poderes podem ser mais especificamente
entendidos como capital econômico (renda, salários,
imóveis), o capital cultural (saberes e conhecimentos
reconhecidos por diplomas ou títulos), o capital social
(relações sociais que podem ser revertidas em
capital) e por fim o capital simbólico (o que
vulgarmente se chama de prestígio ou honra).
Portanto, Setton aponta que para apreender
concretamente
as
interações
objetivas
e
hierarquizadas dos indivíduos é preciso observar as
posições que os grupos sociais ocupam segundo uma
distribuição de recursos acumulados nos percursos
de suas diferentes trajetórias de socialização.
A autora acrescenta que um dos maiores
responsáveis pela manutenção de uma ordem social
injusta e hierarquizada não origina-se somente da má
distribuição, mas particularmente a forma da
transmissão desses poderes e recursos distintivos.
Setton destaca a importância de duas instâncias
educativas fundamentais no processo de transmissão
e socialização desses capitais: a família e a escola.
Assim a autora indica que a família como primeira
instância
socializadora
é
responsável pela
transmissão de um patrimônio econômico e cultural e
nela a primeira identidade social do indivíduo é
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forjada (habitus primário). Nesse sentido, cada família
é responsável também por vivenciar a herança
transmitida para seus descendentes, um nome,uma
cultura, um estilo de vida moral, ético e religioso.
A autora aponta que para Bourdieu a matriz de cultura
escolar propicia aos que estão direta ou indiretamente
submetidos à sua influência, não somente esquemas
de pensamentos singulares (habitus escolar), mas
também uma disposição geral geradora de esquemas
particulares, capazes de serão aplicados em
diferentes campos de pensamento e da ação.
Portando Setton nos indica que o conjunto de
esquemas de pensamento, o conjunto de disposições
de cultura, disponibilizado pela família e pela escola e
acumulado no percurso das trajetórias dos indivíduos
e dos grupos, poderia ser chamado de habitus.
Assim segundo a autora a família e a escola são
capazes de forjar em tensas e intensas relações,
disposições de habitus, um modus operandi de
pensamento além de um sistema de disposições que
orientaria as escolhas de uma variedade infinita de
práticas de cultura e seus diferentes estilos.
Desse modo, a autora ressalta que a noção de
habitus possui uma posição estratégica à medida que
possibilita a articulação de influências externas de
socialização (posição social),consequentemente,
influências conjunturais na composição e formação
cultural dos indivíduos e a construção de suas
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subjetividades. Sendo assim o habitus mostra-se
como um conceito capaz de conciliar a oposição
aparente entre realidade exterior e as realidades
individuais, um instrumento conceitual capaz de
expressar o diálogo, a troca constante e recíproca
entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo das
individualidades.
Para Setton o habitus pode ser concebido como um
sistema individual e socialmente constituído uma vez
que esquemas de percepção, apropriação e ação são
experimentados e postos em prática à medida que a
conjuntura de um campo o estimula, ou seja, o
habitus é constantemente orientado para as funções
e ações do agir cotidiano.
A autora observa que é compreensível a relação de
interdependência entre o conceito de habitus e campo
que constitui uma condição para o seu pleno
entendimento. Compondo o corpo teórico da obra de
Bourdieu (1992, p.102 apud SETTON), o campo seria
um espaço de relações entre grupos com diferentes
posicionamentos sociais, espaço de disputa e jogo de
poder. Segundo Bourdieu, a sociedade é composta
por vários campos, vários espaços dotados de
relativa autonomia, mas regidos por regras próprias.
Nesse sentido, Setton ressalta que para Bourdieu o
habitus não pode ser interpretado como sinônimo de
uma memória sedimentada e imutável, o habitus é um
sistema constituído continuamente, aberto e
constantemente sujeito a novas experiências.
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Contudo segundo a autora em condição de
modernidade é possível pensar, pois, o habitus do
indivíduo formulado e construído com base em
referências diferenciadas entre si uma vez que as
práticas culturais contemporâneas, constantemente
regidas por uma temporalidade reduzida, portanto,
em constante transformação, as disposições relativas
às suas tendências devem ser pensadas com base
nesse entendimento.
Assim, vale salientar, que para Setton as disposições
de habitus relativas ao universo da cultura poderiam
ser consideradas fundadas em categorias de
percepção, apropriação e ação híbridas que
tenderiam a ser acionadas conforme os contextos de
produção e realização.
No entanto, a autora aponta que é importante
recuperar as considerações de Bourdieu a respeito da
possibilidade de se apropriar de novas influências e
referências de gosto a partir da rede de significados
produzidos, difundidos e consagrados pelos experts
de um campo.
Setton observa que a reflexão parece adiantar
discussões acerca do poder legitimador de outras
instâncias de socialização na formação nas
disposições de habitus dos agentes como acontece
hoje com a moda e com as mídias.
A SOCIOLOGIA DAS PRÁTICAS DISTINTIVAS DE
CULTURA
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Segundo a autora, nas décadas de 60 e 70 do século
passado, Bourdieu envolveu-se em uma série de
pesquisas de caráter qualitativo e quantitativo sobre a
vida cultural, as práticas de lazer e consumo entre os
europeus, sobretudo, entre os franceses.
Assim para (Fleury, 2016 apud SETTON) se dá à
fundação institucional e intelectual de um campo de
investigação denominado Sociologia da Cultura.
Participando ativamente de um grupo de trabalho
ligado ao governo francês, Bourdieu deu início a
levantamentos oficiais sobre a vida cultural daquele
país que logo se desdobraram em políticas públicas
de incentivo à cultura Paralelamente a esse esforço,
Bourdieu e sua equipe desenvolveram um quadro
teórico e um conjunto de instrumentos conceituais
capazes de estabelecer as relações entre privilégio
cultural e privilégio social (FLEURY, 2006 apud
SETTON).
Por outro lado, a autora observa que numa espécie
de síntese dessas múltiplas experiências de
investigação Bourdieu publicou em 1976 uma grande
pesquisa
intitulada
``Anatomia
do
Gosto”,
disponibilizada pela revista ``Actes de La Recherche
em Sciences Sociales ``. Contudo mais tarde esse
mesmo trabalho passa a ser o objeto de reflexão de
sua obra prima La distinction – critique sociale du
jugement publicada em 1979.
Para Setton nessas produções Bourdieu
tenta
explicar e discutir a variação do gosto e a variação
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das práticas culturais analisando as práticas culturais
dos franceses.
Segundo Setton nessas produções Bourdieu e sua
equipe tentaram explicar e discutir a variação do
gosto (gosto legítimo- próximo aos grupos
dominantes - ou gosto ilegítimo, próximo ao gosto
popular e a variação das práticas culturais(relativas à
alimentação, vestuário, mobiliário, lazeres, hobbys).
Assim, segundo a autora Bourdieu acaba por afirmar
que o gosto ou tendência por uma prática ou outra de
cultura e os estilos de vida de cada grupo – burguesia,
camadas médias e operariado- são muito
heterogêneos.
Contudo, a autora observa que Bourdieu demonstrou
de maneira sistemática que as diferentes maneiras de
se relacionar com as práticas da cultura desses
sujeitos marcaram profundamente as trajetórias
sociais vividas por cada um deles.
Desse modo, os grupos e os indivíduos desenvolviam
as mais variadas experiências bem como muitas
maneiras de se relacionar com a cultura por estar sob
influência de diferentes e específicas condições
socialização e passando por distintos processos de
aprendizagem e circulando em diferentes espaços
sociais.
Para a autora Bourdieu encontrou uma forte relação
estatística nas práticas de entre a prática de
assistência teatral, biblioteca, frequência a museus,
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concertos de música clássica e consumo cultural de
alunos com alto nível educacional.
Ainda de acordo com Setton, Bourdieu observou uma
heterogeneidade do julgamento de gosto e também
observou a correlação da posse de uma competência
estética é adquirida na família e complementada pela
escola que oferecia instrumentos, códigos genéricos
e específicos e que simultaneamente fornece
esquemas de interpretação propriamente artísticos e
estéticos adequados a cada obra em particular.
No entanto segundo a autora Bourdieu alertou que as
práticas culturais, suas variações estéticas e de gosto
são determinadas, em grande parte, pelas trajetórias
educativas e socializadora dos grupos, ou seja, o
gosto cultural, as disposições éticas e estéticas dos
segmentos dominantes são produto de um processo
educativo, ambientado na família e na escola e não
fruto de uma sensibilidade inata dos agentes sociais.
Dessa forma, Setton observa que contrariando o
consenso da época onde o gosto pela cultura culta e
os estilos de vida mais valorizados socialmente
seriam uma questão de fórum íntimo ou uma questão
individual, Bourdieu causou um grande mal-estar ao
expor um pensamento totalmente oposto.
Diante disso,a autora observa que indagou-se o que
significa a visão crítica de Bourdieu sobre a produção
do gosto e sua relação com os fenômenos culturais e
dos costumes?
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Assim, segundo Setton, tentou-se responder a essa
indagação manifestando que em primeiro lugar as
práticas de cultura traduzem uma tendência de gosto,
podendo e devendo ser pensadas como expressão
de um conjunto de disposições de habitus construído
pelo no no processo de socialização.
Em segundo lugar, é importante ressaltar que, a partir
da perspectiva da análise do relacionamento,
Bourdieu considera que o mundo social é dividido por
grupos com diferentes posicionamentos, diferentes
gostos, hábitos ou características de estilos culturais.
Desse modo a autora assinala que para Bourdieu o
espaço social tenderia a funcionar como um espaço
simbólico, um espaço de estilos de vida diferenciados
e nesse sentido as distâncias espaciais entre os
grupos seriam equivalentes às distâncias sociais. As
distinções de gosto ou de estilo significaram mais do
que uma simples diferença, mas seriam reveladoras
de uma hierarquização e separação entre grupos com
distintas posses de capital ou recursos valorizados no
mundo social (BOURDIEU, 1979).
Para Setton, através da teoria da legitimidade cultural
ou das distinções de gosto de Bourdieu é possível
compreender sociologicamente as funções da cultura
dos dominantes e os poderosos efeitos ideológicos de
tal cultura sobre os grupos mais carentes.
Portanto, para Setton o autor considera que a base
por excelência do poder, seja ele simbólico ou não,
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não deriva apenas da riqueza material e cultural dos
agentes que o detêm, mas da capacidade que esses
têm em transformá-lo em capital social e simbólico.
Contudo a autora observa que para finalizar a
discussão é válido problematizar os sentidos da
palavra cultura uma vez que essa noção carrega
consigo uma variedade de entendimentos.
Setton aponta que Bourdieu em outros textos (1982)
afirmava que toda expressão de cultura tem a mesma
valorização. Entretanto, a autora nos chama a
atenção para o fato de que após suas pesquisas
Bourdieu considera que a cultura não poderia ser
mais pensada com base no seu sentido
antropológico, como, ou seja, extensiva aos valores
morais, comportamentais ou visões de mundo dos
grupos.
Nesse sentido, para Bourdieu (1986) a cultura tem um
valor distintivo, pois tem a capacidade de classificar e
hierarquizar seus portadores. Logo a autora observa
que Bourdieu põe em debate um dos maiores
consensos da história gosto não se discute já que o
autor indica que em uma sociedade hierarquizada e
injusta, não são todos os que dispõem de uma
bagagem culta, estética e letrada para se apropriar
dos ensinamentos que habilitam à competência
legítima. Assim a concepção estética, o gosto
estético, a propensão para uma prática de cultura não
é uma propriedade inata dos indivíduos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Setton abordou as práticas de cultura com base em
três eixos: primeiramente o processo de socialização,
em seguida o conceito de habitus e, por último, a
dinâmica relacional e distintiva do jogo social.
Ao refletir sobre os eixos das práticas de cultura
apresentados por Setton percebemos que as nossas
escolhas não são livres pois elas estão estão
diretamente relacionadas com os resultados e com as
condições de socialização específicas da nossa
realidade e traduzindo o nosso pertencimento a uma
estrutura social.
*Assim, Setton observa que as opções por uma
prática ou outra não são neutras ou naturalizadas, o
nosso comportamento cotidiano, as ações que fazem
parte da nossa rotina ou dos grupos com quem
convivemos no dia-a-dia e sendo ações conscientes
ou inconscientes estão relacionadas com a prática de
cultura.
A autora nos faz refletir sobre a necessidade de
estarmos atentos para as lutas simbólicas entre os
grupos dominantes e os grupos dominados de cada
localidade uma vez que não é possível universalizar
as práticas culturais dos grupos burgueses da França.
Desse modo é importante observar quais as práticas
de cultura características de cada um deles para em
seguida compreender quais são capazes de
transmutar em símbolos de status como apontado por
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Setton.
Portanto, para a autora podemos observar que a
sociedade se mantém e reproduz um sistema de
dominação que não vem só do aspecto econômico.
Setton observa que alguns autores Richard Peterson
(1992,1996), Olivier Donnat (2003), Philipe
Coalangeon, (2003,2003a, 2007), Dominique
Pasquier (2005), Bernard Lahire (2006), entre outros,
vem se dedicando a atualizar e problematizar as
inúmeras pesquisas realizadas com base e nesse
referencial teórico e enfrentando o desafio de
reinterpretar as práticas e preferências em
sociedades diferenciadas.
Segundo Setton a intenção desses autores não é
apagar o quadro de uma realidade injusta e
hierárquica descrita por Bourdieu, mas atualizar o
conhecimento sobre as relações que os indivíduos
mantêm com distintas matrizes culturais.
A autora resalta que segundo esses autores a análise
grupal ou individual dos gostos impõe uma
compreensão distinta daquela empreendida por
Bourdieu, fortemente relacionada ás condições de um
habitus sistêmico e grupal uma vez que as pessoas
manifestaram ambivalências ou alternâncias dentro
de cada campo da cultura com base nas variações de
sexo, idade, local de residência ou mesmo situação
profissional.
Assim, segundo a autora a discussão promovida pelo
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citado grupo de autores constitui-se, portanto, em um
trabalho de questionamento parcial da teoria da
legitimidade cultural.
Nesse sentido
para Setton essas discussões
chamam a atenção para as novas condições culturais
vividas na atualidade com o surgimento de outras
matrizes culturais que agem como instâncias
legitimadoras; alertam para as transformações de
ordem estrutural das tradicionais instituições
produtoras, reprodutoras e difusoras de cultura.
Outro aspecto abordado pela autora é a fragilização
das fronteiras entre cultura legítima e ilegítima
reflexão que não é novidade no campo da sociologia
da cultura, pois autores latino-americanos desde a
década de 80 do século passado têm trabalhado com
essa temática. No entanto segundo Setton os autores
citados tem o mérito de melhor contextualizar as
discussões relativas ao âmbito das práticas culturais
no mundo contemporâneo.
Assim a autora concorda com Lahire (2006) e Ortiz
(1994) que afirmam que no mundo moderno
emergem duas maneiras de dominar culturalmente.
Uma dominação devido a sua popularidade
(produção e circulação ampliada) e a outra, por sua
raridade e nobreza (produção e circulação restrita).
Um bom exemplo disso na atualidade são os
Youtubers que capitalizam com os acessos aos
canais e devido a sua popularidade nas diferentes
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classes sociais estão sendo absorvidos pela TV, pela
publicação de livros e alguns até no cinema. Contudo
na moda temos a venda de peças exclusivas com
valores exorbitantes que são vendidas para uma elite
que agrega mais valor a essa peça..
Para finalizar Setton afirma que o mundo social jamais
foi unificado a ponto de permitir apenas a existência
de uma única escala de legitimidade cultural ou um
monopólio exclusivo da definição da cultura legítima
e um reconhecimento unânime e sem exceção de tal
legitimidade por parte de um conjunto dos dominados
(ORTIZ, 1994; LAHIRE, 2006).
Desse modo, para Setton esses autores lançam luz
sobre o fato fundamental de que as fronteiras entre a
legitimidade cultural e a ilegitimidade cultural, entre
instâncias tradicionais e modernas de legitimação não
são mais as mesmas.
A autora aponta que as mídias e as empresas
produtoras de bens da cultura seriam agentes
preferenciais na constituição de referências culturais
para a construção das identidades grupais e
individuais. Assim, esse mercado de bens simbólicos
tem um papel que supera a dimensão exclusivamente
econômica e desempenha funções pedagógicas
semelhantes à escola, à família e aos grupos de pares
no processo de construção das identidades.
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ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Edneide da Silva Santos

Diante do estudo realizado durante a Pré-História,
nota-se que a Educação já existe desde o surgimento
dos primeiros representantes da espécie humana.
Para que pudessem solucionar problemas e enfrentar
desafios, viram-se forçados a utilizar cada vez mais a
inteligência; com o tempo o ser humano passou a ter
que melhor aprender o que necessitava fazer.
Os coletores de frutas e caçadores ensinavam às
gerações mais novas de modo informal, como obter
a sobrevivência. Crianças e jovens, através de um
processo de observação, imitação e participação,
aprendiam, nos campos e matas, quais as frutas
serviam para a alimentação e quais eram tóxicas,
quais as plantas serviam para extração de tinta e que
cuidados deveriam tomar para abater os animais
mais ferozes e os mais ariscos.
Do mesmo modo, aprendiam, nas cavernas e abrigos, a
polir os granitos e fabricar os instrumentos necessários à
caça, ao trato dos animais, à obtenção de madeira para a
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fogueira e até mesmo à execução de uma cirurgia. Muito
cedo, já fabricavam, com os adultos, os utensílios ou
objetos domésticos e enfeites utilizados nos funerais e nas
cerimônias religiosas. Enquanto os adultos pintavam as
paredes

dos

abrigos,

as

crianças

e jovens

não

desprendiam os olhos de suas mãos; enquanto as
mulheres preparavam as caças, as frutas e as raízes para
alimento, os mais novos estavam em volta, aprendendo os
segredos da culinária. (COSTA, 1998, p. 7).

Observa-se então que a educação já existia antes
mesmo que houvesse a sala de aula, essa educação
era transmitida de geração para geração, onde os
mais experientes passavam para a geração mais
nova os conhecimentos necessários a seu dia-a-dia.
Embora a educação existisse há muito tempo, não se
dava um tratamento especial à educação das
crianças, não se via a necessidade de que as crianças
fossem educadas de uma forma diferente do adulto,
mas pouco a pouco a criança foi adquirindo o seu
espaço dentro da sociedade.

Nas últimas décadas a educação infantil no Brasil e
no mundo todo tem aumentado, acompanhado a
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urbanização, a presença da mulher no mercado de
trabalho e as alterações na organização e estrutura
da família. Por outro lado, a sociedade está cada vez
mais consciente da necessidade das experiências da
primeira infância, o que leva à demanda por uma
educação institucional para atender crianças de zero
a seis anos. Ao afirmar que há uma maior
preocupação presente na atual sociedade de como
educar as crianças, ocorrendo devido o surgimento
do desenvolvimento da tecnologia, percebendo assim
que melhor fossem preparadas as crianças para
atender essa nova era.
(...) por tais, as instituições de educação infantil são
hoje

indispensáveis na

sociedade.

Elas

tanto

constituem o resultado de uma forma moderna de ver
o sujeito infantil quanto solução para o problema de
administração social, criado a partir de novas formas
de organização da família e de participação das
mulheres na sociedade e no mundo do trabalho.
(CRAIDY e KAERCHER, 2001).
De acordo com a obra Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil as atuações de diversos
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fatores influenciaram levando a ocorrência de
movimentos da parte da sociedade civil e dos órgãos
governamentais para que o atendimento às crianças
de zero a seis anos fosse reconhecido legalmente na
Constituição Federal de 1988. A partir daí, a
educação infantil em creches e na pré-escola
passaram a ser, ao menos do ponto de vista legal, um
dever do Estado e um direito da criança. (artigo 208,
inciso IV).
Alguns anos depois a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) reafirma essas mudanças
com a lei nº. 9.394/96, promulgada em dezembro de
1996, que estabelece de forma incisiva o vínculo
entre o atendimento às crianças de zero a seis anos
e a educação.
A obra Educação Infantil: Pra que te Quero? relata
também que foi desde a Constituição Federal de 1988
que ficou oficialmente definido que os pais, a
sociedade e o poder público têm que respeitar e
garantir os direitos das crianças, passando a vê-las
como seres sociais, históricos, pertencentes a uma
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determinada classe social e cultural, conforme o
artigo 227 que diz:
dever da família, da sociedade e do estado assegurar à
criança e ao adolescente com absoluta prioridade, o direito
à vida, saúde, alimentação, cultura, dignidade, respeito,
liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência e opressão. (CRAIDY
e KAERCHER, 200 I, p. 24).

Acredita-se então que nem os pais, nem as
instituições de atendimento, nem qualquer setor da
sociedade ou dos governos poderão fazer com as
crianças o que considerarem individualmente válido.
Considerando a distância que há entre o que diz o
texto legal e a realidade da educação infantil, a LDB
dispõe no título IX, artigo 89, que: “As creches e préescolas existentes ou que venham a ser criadas
deverão no prazo de três anos, a contar da publicação
dessa lei, integrar-se no respectivo sistema de
ensino”. (BRASIL, 1998, p. 11).
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Perante desse fato percebe-se que a criança ao se
ingressar na educação infantil ela terá o direito de ter
acesso a um ensino vinculado a desenvolver seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social.
No título IV, que destaca a organização nacional,
artigo 11, V, considera-se que os municípios
incumbir-se-ão de (...) oferecer a educação infantil em
creches e pré-escolas. No artigo 9°, IV, reafirma que:
A União incumbir-se á de (...) estabelecer em
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os
municípios,

competências

e

diretrizes

para

a

educação infantil (...) que nortearão os Currículos e
seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar
formação básica comum. (BRASIL, 1998, p. 12)
Em seu artigo 29, inciso I, a LDB regulamenta a
educação infantil definindo-a então como primeira
etapa da educação básica.
Diante desse artigo fica esclarecido que a educação
infantil deve ter como finalidade o desenvolvimento
pleno da criança até seis anos de idade, voltada aos
aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais,
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sendo complementação da ação da família e da
comunidade em que vive.
“Artigo-30 - A educação infantil será oferecida em:
I - Creches, ou entidades equivalentes, para crianças
de até três anos de
idade.
- Pré-escolas, para crianças de quatro a seis anos
de idade”. (SANTOS, 2003, p. 168 e 169).
Ao observar esse artigo pode-se perceber que as
creches e as pré-escolas são direitos tanto das
crianças como de seus pais e são instituições de
caráter educacional e não simplesmente assistencial
como muitas vezes foram consideradas durante o
século XX, devido essas creches atenderem apenas
aos cuidados referente à higiene, alimentação e
outros

cuidados,

não

tendo

nenhuma

responsabilidade com a formação educacional da
criança. Sendo assim, a creche e a pré-escola têm por
objetivo complementar e não substituir a educação no
âmbito familiar, ao contrário do que algumas vezes é
entendido, devendo ambas integrar-se para que
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juntas possam oferecer à criança aquilo que ela
necessita para seu desenvolvimento.
“Artigo-31 - Na educação infantil a avaliação far-se-á
mediante acompanhamento e registro do seu
desenvolvimento, sem o objetivo de promoção,
mesmo

para

acesso

ao

ensino

fundamental”.

(SANTOS, 2003, p. 169).
Ao analisar o artigo citado acima, nota-se com clareza
que a avaliação na educação infantil é realizada
através de acompanhamento e registro passo a
passo do desenvolvimento da criança, a avaliação
nessa fase atua apenas como recurso para auxiliar o
progresso das crianças. Avaliar na educação infantil
consiste em notar as alterações nas competências
das crianças que possam ser atribuídas tanto no
trabalho realizado nas creches como na pré-escola
como no cotidiano familiar.

AS CONTRIBUIÇÕES DA ARTE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
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De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais
(1998), o trabalho com arte na educação infantil
requer profunda atenção no que se refere ao respeito
das peculiaridades e esquemas de conhecimentos.
Isso significa que o pensamento, a sensibilidade, a
imaginação, a percepção, a intuição e a cognição da
criança devem ser trabalhados de forma integrada,
visando

a

favorecer

o

desenvolvimento

das

capacidades criativas das crianças. E no fazer
artístico e no contato com os objetos de arte que parte
significativa do conhecimento acontece.
Mediante observação da prática docente ficou
evidente que os profissionais da educação infantil,
usam concepções e metodologias equivocadas a
respeito das artes na prática pedagógica. Sentiu-se
então a necessidade de pesquisar na tentativa de
esclarecer a elucidar a verdadeira junção e a
contribuição da arte na Educação Infantil.
O Referencial Curricular para Educação Infantil
(RCNEI) diz que: [...] tal como a música, as artes
visuais são linguagens, e portanto uma das formas
importantes de expressão e comunicação humanas,
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o que, por si só, justifica sua presença no contexto da
educação, de um modo geral, e na Educação Infantil,
particularmente. (Brasil, 1998c, p. 85) colocam que ao
trabalharmos a arte nas escolas de Educação Infantil
e

de

Ensino

Fundamental,

faz-se

necessária

organização e explicitação do trabalho, visto que a
prática do ensino e aprendizagem da arte na escola
traz

consigo

questões

relativas

ao

processo

educacional e a forma como o professor organiza
suas propostas de arte para a sala de aula e que esta
seja significativa.
Acreditamos que as vivências emotivas e cognitivas
tanto de fazeres quanto de análise do processo
artístico nas modalidades artes visuais, música,
teatro, dança, artes áudio visuais, devem aborda os
componentes “artistas” – obras – público – modos de
comunicação e suas maneiras de interagir com a
sociedade compondo assim com a composição dos
conteúdos de estudo da arte que quando percebida e
analisada ao longo do processo histórico-social da
humanidade mobiliza valores, concepções do mundo,
de ser humano, de gosto e de grupos sociais e ainda
1371

Edneide da Silva Santos

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

de forma continua mobilizando as práticas culturais
das

pessoas

como

afirma

o

Dr.

Lisboa,

“o

fundamental para as crianças menores de seis anos
é que elas se sintam importantes, livres e queridas.”
(Lisboa, 2001) Este deve ser o objetivo fundamental
de qualquer ação educativa voltada para as crianças
de 0 a 6 anos.
A organização do trabalho pedagógico visando
alcançar estes objetivos pode assumir várias formas,
expressas

em

diferentes

métodos.

Mas,

necessariamente, tem de ser pautada por uma
postura de respeito à criança: ao seu ritmo de
desenvolvimento, à sua origem social e cultural, às
suas relações e vínculos afetivos; à sua expressão
(plástica, oral, escrita, em todos os tipos de
linguagem) e às suas ideias, desejos e expectativas.
Sem, porém, jamais abdicar da procura por ampliar,
cada vez mais, este mundo infantil. A arte na
educação

infantil

tem

papel

fundamental

na

construção de um indivíduo crítico, fornecendo-lhe
experiências que o ajude a refletir, desenvolver
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valores,

sentimentos,

emoções

e

uma

visão

questionadora do mundo que o cerca.
De acordo com Edith Derdyk, “a criança, ser global,
mescla suas manifestações expressivas: canta ao
desenhar, pinta o corpo ao representar, dança
enquanto canta, desenha enquanto ouve histórias,
representa enquanto fala.”.
Segundo os PCNS, a arte de cada cultura revela o
modo de perceber, sentir e articular significados e
valores que governam os diferentes tipos de relação
entre os indivíduos na sociedade. A arte solicita a
visão, a escuta e os demais sentidos como portas de
entrada para uma compreensão mais significativa das
questões sociais.
necessário começar a educar o olhar da criança
desde a educação infantil, lembrando que a infância
é a época das descobertas, das aventuras e magias.
Portanto, o professor deve oferecer condições que
estimule a criatividade, a pesquisa e a criação,
fazendo com que a criança perceba e valorize
costumes e o modo de pensar e agir de outros povos.
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De acordo com Pilloto, o sentido e o significado que
as crianças dão aos objetos, ás situações e ás
relações passam pela impressão que elas têm do
mundo, de seu contexto histórico e cultural, dos
afetos, das relações inter e intrapessoais. O processo
de construção da infância se dá da forma mais
agradável,
valorização

divertida
de

e

brincar,

integrada

através

contribuindo

da

com

o

desenvolvimento de sua sensibilidade. As atividades
lúdicas auxiliam diretamente no desenvolvimento de
sua expressão, nas relações afetivas com o mundo,
com as pessoas e com os objetos. Desta forma se
envolvermos a criança num contexto social e
conseguirmos organizar as ideias para que esta
invente, crie e construa acredito que a linguagem da
arte se fará presente na Educação Infantil, ajudando
a criança fazer por si só as várias leituras de mundo.

PROCEDIMENTOS ESCOLARES NO ENSINO DE
ARTE
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Para Ferraz (1997), ser professor de arte é atuar
através de uma pedagogia mais realista e mais
progressista, que aproxime os estudantes do legado
cultural e artístico da humanidade, permitindo, assim,
que tenham conhecimentos dos aspectos mais
significativos de nossa cultura, em suas diversas
manifestações. E, para que isso ocorra efetivamente,
é precioso aprofundar estudos e evoluir no saber
estético e artístico. Os estudantes têm o direito de
contar com os professores que estudam e saibam arte
vinculada à vida pessoal, regional, nacional e
internacional. Ao mesmo tempo, o professor de arte
precisa saber o alcance de sua ação profissional, ou
seja, saber que pode concorrer para que seus alunos
também elaborem uma cultura estética e artística que
expresse com clareza a sua vida na sociedade. O
professor de arte é um dos responsáveis pelo
sucesso desse processo transformador, ao ajudar os
alunos a melhorarem suas sensibilidades e saberes
práticos e teóricos em arte.
muito importante que o professor perceba os diversos
significados que pode ter a atividade motora para as
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crianças. Isso poderá contribuir para que ele possa
ajudá-las a ter uma percepção adequada de seus
recursos

corporais,

de

suas

possibilidades

e

limitações sempre em transformação, dando-lhes
condições de se expressarem com liberdade e de
aperfeiçoarem suas competências motoras.
O professor deve refletir sobre as solicitações
corporais das crianças e sua atitude diante das
manifestações

da

motricidade

infantil,

compreendendo seu caráter lúdico e expressivo.
Além de refletir acerca das possibilidades posturais e
motoras oferecidas no conjunto das atividades, é
interessante planejar situações de trabalho voltadas
para aspectos mais específicos do desenvolvimento
corporal e motor. Nessa perspectiva, o professor
deverá avaliar constantemente o tempo de contenção
motora ou de manutenção de uma mesma postura de
maneira a adequar as atividades às possibilidades
das crianças de diferentes idades.
Outro ponto de reflexão diz respeito à lateralidade, ou
seja, à predominância para o uso de um lado do
corpo.
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lateralidade,

as

crianças

podem

usar,

indiscriminadamente, ambos os lados do corpo.
Espontaneamente

a

criança

ira

manifestar

a

preferência pelo uso de uma das mãos, definindo-se
como destra ou canhota. Assim, cabe ao professor
acolher suas preferências, sem impor-lhes, por
exemplo, o uso da mão direita.
Para Smith (1991), não basta apenas dizer que a arte
deve ser estudada como assunto integrante do
currículo escolar, o compromisso com a qualidade no
ensino de arte e a excelência na educação é
considerado

fundamental.

O

autor

justifica

a

prioridade de um ensino de arte com aprendizado
sequencial, a fim de preparar o aluno para engajar-se
no mundo artístico-estético, ou seja, é importante que
os professores busquem preparar cidadãos críticos,
que sejam capazes de criar outras verdades.
Para ensinar artes, o fator de maior importância é o
professor. “O professor tem a importante tarefa de
proporcionar

uma

atmosfera

conducente

às

expressões de inventiva, de exploração e de
realização”. (LOWENFELD & BRTTAN, 1997, p. 78).
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O que é ser professor de arte? É atuar na sala de aula
como

um

verdadeiro

educador,

que

procure

desenvolver atividades que envolvam conteúdos que
fazem parte da realidade dos alunos, e além de tudo
que visem atingir os objetivos dos mesmos. O
professor deve conhecer as possíveis leituras de seus
alunos para que possa compreender as suas
releituras e avaliar suas propostas em arte.
Segundo Barbosa (2003), o professor de artes
precisa sempre estar se atualizando. Afirma ainda
que o professor que se atualiza é considerado capaz,
pois aquele que não busca algo novo será apenas um
repetidor de formas e apostilas. Percebe-se então a
grande necessidade de estar se informando, pois
assim terá mais firmeza no assunto que está
desenvolvendo e será mais fácil o trabalho dentro da
sala de aula.
Sendo assim, o educador de arte é considerado um
dos

responsáveis

pelo

sucesso

do

processo

transformador de levar os alunos a melhorarem suas
sensibilidades e saberem prático e teórico em arte. O
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trabalho do educador é também o de intermediar os
conhecimentos existentes e oferecer condições para
novos estudos.
A criança passa constantemente por um processo de
assimilação de tudo aquilo que faz parte de seu meio
ambiente; cabe ao professor de arte saber como lidar
com essas situações, auxiliando no desenvolvimento
de todas essas assimilações obtidas pelos alunos.
Para compreendermos e assumirmos melhor a nossa
responsabilidade

como

professores de arte

é

importante saber como a arte vem sendo ensinada,
suas relações com a educação escolar e com o
processo histórico-social. A partir dessas noções
poderemos nos reconhecer na construção histórica
esclarecendo como estamos atuando e como
queremos construir nossa história. (FUSARI E
FERRAZ, 2001).
O professor de arte deve rever sua prática em sala de
aula, passar a observar melhor como vem ensinando
e trabalhando arte com seus alunos. Fazer uma
autorreflexão de sua prática pedagógica e buscar
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assumir sua responsabilidade como professor de
arte, para que, por meio de suas atividades
desenvolvidas com os alunos, atinja o ensinoaprendizagem. Além de ser importante que ele
traduza seus saberes em situações didáticas que
consigam despertar nos alunos a vontade de
aprender.
Pesquisas

recentes

têm

mostrado

um

questionamento sobre as maneiras tradicionais de se
aprender e ensinar arte. O que mais acontece nessas
aulas é a preocupação do professor em apenas expor
os conteúdos, sem deixar espaço para os alunos
participarem criando e colocando suas próprias
ideias, cujo professor é considerado o dono da
verdade. Portanto, vê-se que a área da educação em
arte está passando por um processo de grandes
transformações, sofrendo mudanças radicais em seu
ensino, ocorrendo um deslocamento no foco de
atenção da educação tradicional, alterações que
estão tentando mudar o rumo de alguns conceitos
que se dá à arte. Seguindo o ensino tradicional alguns
professores aplicam em suas aulas, atividades que
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têm como finalidade a repetição, exercitar a vista, a
mão, a inteligência, a memorização, o gosto e o
senso moral. Além disso, os conteúdos

são

considerados verdades absolutas, o professor é
considerado o responsável pela transmissão de
conteúdos que devem ser absorvidos pelos alunos
sem nenhum tipo de questionamento (ensino que
permanece até hoje em algumas instituições).
Em nosso sistema educacional, damos realmente,
ênfase aos valores humanos? Ou estamos tão
ofuscados pelas recompensas materiais que não
logramos reconhecer que os verdadeiros valores da
democracia residem no seu mais precioso bem, o
indivíduo?
Em nosso sistema educacional, há maior ênfase
sobre a aprendizagem da informação dos fatos. Em
grande escala, a aprovação ou reprovação num
exame ou curso, a passagem de ano ou mesmo a
permanência na escola dependem do domínio ou da
memorização de certos fragmentos de informação os
quais já são conhecidos do professor. (...) O mais
perturbador é que a capacidade para repetir
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fragmentos de informação pode ter pouca relação
com o membro cooperante e bem ajustado à
sociedade que pensávamos estar produzindo(...)
Sabemos muito bem que a aprendizagem e a
memorização dos fatos, a menos que sejam
exercidas por um espírito livre e flexível, não
beneficiarão

o

indivíduo

nem

a

sociedade.

(LOWENFELD, 1997).
De acordo com a visão da pedagogia nova, a aula de
arte deve se voltar mais a proporcionar maneiras
metodológicas; ou seja, que busque trazer para a sala
aulas diferentes que realmente prendam a atenção
dos alunos, para que assim sejam capazes e possam
desenvolver-se individualmente. Afirmar que a arte
tem um amplo conceito como atividade criativa,
implica em que o aluno deverá receber todas as
estimulações possíveis para expressar-se em artes,
sendo trabalhados diferentes métodos e atividades
motivadoras, centradas nos interesses dele próprio.
O ensino ministrado nas escolas deve isolar a
aprendizagem centrada apenas nas informações de
fatos, na busca da memorização e da repetição, o que
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leva a ver o professor como o dono da verdade, e
passar a valorizar os aspectos humanos e começar a
se preocupar a preparar cidadãos aptos a atuar na
sociedade.
Um ensino que visa apenas o acúmulo de
conhecimentos ou a repetição de conceitos do
passado é fragmentado, ensino esse que não atinge
o desenvolvimento do ser humano. Esse ensino
apenas atenderá à classe dominante a fim de
preparar mão de obra para a sociedade industrial.
Alguns professores trabalham artes sem nenhum
compromisso e conhecimento sobre a mesma.
Supõe-se que esse motivo leva a ocorrer à
desvalorização da arte. Quando desenvolvida com
maior

seriedade,

passa-se

a

considerá-la

indispensável no espaço escolar. Conclui-se que seja
muito importante que os professores de arte possuam
conhecimento de toda a potencialidade da arte no
desenvolvimento do ser humano, acreditando que
poderá atuar como agente transformador com seus
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alunos, caso contrário continuam sendo vistos como
professores dispensáveis.
Para ensinar arte nota-se que é preciso atuar na sala
de aula como um verdadeiro educador; sendo
conhecedor da arte poderá passar aos alunos
segurança e acima de tudo poderá levá-los a
perceber a importância da mesma fazendo-os
alcançarem seu desenvolvimento pleno.
A importância da disciplina arte torna indispensável,
pois dará oportunidades para o indivíduo desenvolver
o pensamento lógico e de um espírito crítico, através
dos hábitos de observar, pesquisar e criar dando sua
autonomia para enfrentar todos os tipos de situação.
A função primordial da arte é objetivar o sentimento
de modo que possamos contemplá-la e entendê-lo.
(DUARTE, 1981).
Dessa forma acredita-se que a arte é um fator
essencial para que ocorra o desenvolvimento pleno
do ser humano, desde o desenvolvimento do
pensamento lógico até o ato de ir além do que sua
realidade lhe permite.
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A NECESSIDADE DA CONSTRUÇÃO DO MITO
BANDEIRANTE

Arlete Maria dos Santos Emiliano

RESUMO
Através desse artigo iremos entender o porquê o mito
bandeirante existe na cultura histórica de São, se utilizando
do conceito de invenção das tradições e mitos fundadores,
apresentaremos a importância de entender as mudanças
historiográfica, como se deu a construção do mito
bandeirante

ressaltar

quais

foram

os

impactos

e

repercussões que ocorreram com sua consolidação e de
seu discurso.
Palavras

–

Chave:

Mito;

Bandeirante;

Tradições;

Historiografia; São Paulo; Cultura; Discurso.
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ABSTRACT
Through this article we will understand why the bandeirante
myth exists in the historical culture of São, if using the
concept of invention of the founding traditions and myths,
we will present the importance of understanding the
historiographic changes, as the construction of the
bandeirante myth impacts and repercussions that have
occurred with its consolidation and its discourse.
Keywords: Myth; Bandeirante; Traditions; Historiography;
Sao Paulo; Culture; Speech.

INTRODUÇÃO

É sabido as constantes mudanças que a historiografia
como um todo já passou, desde de estudar e pesquisar
apenas o que é documentado oficialmente como real e
verdadeiro com a historiografia positivista, até passar a
historiar as realidades de pequenos núcleos e pessoas,
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com a pluralidade de conhecimentos possibilitados através
da criação da Escola dos Annales. A historiografia
brasileira não fica ilesa desse processo de modificação
temporal e social, uma das características marcantes é a
de contar e perpetuar a histórias dos vencidos, como heróis
impunes e íntegros semelhantes aos cavaleiros de
armaduras brilhantes, e que recentemente vem sendo
desmentida e reestudada de forma a apresentar outras
interpretações mais cabíveis da realidade.
Um dos temas que passou e passa por essa transformação
historiográfica foram os bandeirantes de São Paulo, em
que somos apresentados na escola como os heróis e
desbravadores da cidade, que merecem ser cercados de
contos de aventuras e monumentos que os homenageiam;
e que mais recentemente vem sendo reapresentada de
forma a caber nos papeis que lhes representava, de
invasores, assassinos e sequestradores de índios.
“Pensar a mitologia bandeirante nestes termos leva a refletirmos
sobre a literatura que em torno dela, a partir dela, sobre ela foi
escrita. Os autores que pesquisaram o passado colonial de São
Paulo e fizeram a exaltação do bandeirante a partir da análise
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do papel histórico por ele desempenhado não se dedicaram
específica e conscientemente à construção de uma mitologia.”
(SOUZA, 2007, p.159)

Embora essa representação do bandeirante como figura do
herói seja equivocada é um mal necessário do ponto de
vista historiográfico, através dela é possível perceber os
pensamentos e realidades da sociedade, dos grupos
hegemônicos que a contem, da política que essa
sociedade faz e aceita, do que ela escolhe debater ou
esquecer, entender e aceitar, naturalizando situações e
problemas que supostamente deveriam ser rechaçados e
criticados.
CONSTRUÇÕES DE MITOS NAS SOCIEDADE

Ao falar de construções de mitos na sociedade temos
primeiro que entender o que são as tradições e seu papel
na construção da identidade nacional e como isso se reflete
no mito fundador que cerca as sociedades autoritárias.
As tradições em uma sociedade são essenciais para se
manter a memória de um ideal de forma cristalizada no
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imaginário, garantindo a representação de valores aceitos
para os grupos dominantes. A necessidade da criação de
uma tradição vem acompanhada de mudanças rápidas e
bruscas na sociedade, um exemplo disso é o pós Revolução Francesa e toda construção imagética com a
pessoa de Napoleão Bonaparte, e muitas são usadas para
o estabelecimento de um acordo social de superioridade
em que o “status quo” é reestabelecido, normalmente feito
de forma subjetiva e vaga quanto ao seu teor.
“Houve adaptação quando foi necessário conservar velhos
costumes em condições novas ou usar velhos modelos para
novos fins. Instituições antigas e práticas rituais podem sentir
necessidade de fazer tal adaptação: a Igreja Católica, frente aos
novos desafios políticos e ideológicos e as mudanças
substanciais na composição do corpo de fiéis (tais como o
aumento considerável do número de mulheres tanto entre os
devotos leigos quanto nas ordens religiosas); os exércitos
mercenários frente ao alistamento compulsório; as instituições
antigas, como os tribunais, que funcionam agora num outro
contexto e as vezes com funções modificadas em novos
contextos.” (HOBSBAWM, 1997, p.13)
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As funções de uma tradição inventada é ser ferramenta de
poder, seja religioso, social ou político, como a construção
de uma história nacional, em que símbolos do patriotismo
como a bandeira, o hino nacional, monumentos de heróis
e figuras representativas, dão a coesão necessária para
uma identidade de um grupo social em que o limite de
classe é delimitado e o controle e manipulação também.
Tradições de longa duração são inventadas e se apropriam
de algumas verdades, isso permite a modificação de
acordo com os ideais de quem está no poder. Ao
estabelecermos mitos estamos buscando legitimar ações
presentes ao dialogar com o passado, legitimamos
estruturas de poder e criamos narrativas como solução
imaginaria para tensão, conflitos e contradições “que não
encontram caminhos para serem resolvidos no nível da
realidade.” (CHAUÍ, 2000, p. 9).
É a partir dessa construção que vai se formando a
identidade nacional de um país: o mito fundador, o Brasil
ganha a imagem de um povo unido pela miscigenação,
alegre, de bom humor, sem racismo, que gosta de festa e
samba e é o país do futebol, em cada estado é criado a
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identidade regional, a Bahia com a baiana de branco e o
acarajé, os mineiros e a figura messiânica de Tiradentes e
em São Paulo a figura do herói desbravador do
bandeirante.
O mito fundador oferece um repertorio inicial de representações
da realidade e, em cada momento da formação histórica, esses
elementos são reorganizados tanto do ponto de vista de sua
hierarquia interna (isto é, qual o elemento principal que comanda
os outros) como da ampliação de seu sentido (isto é, novos
elementos vem se acrescentar ao significado primitivo). Assim,
as ideologias, que necessariamente acompanham o movimento
histórico

da

formação,

alimenta-se

das

representações

produzidas pela fundação, atualizando-as para adequá-las a
nova quadra histórica. É exatamente por isso que, sob novas
roupagens, o mito pode repetir-se indefinidamente. (CHAUÍ,
2000, p. 07).

Os mitos têm a característica de construção
ideológica, ao construirmos um mito e criarmos eventos
repetitivos que o cristalizem na memória estabelecemos
uma falsa realidade que usamos como justificativa para
situações políticas, de interações sociais e desigualdade
econômica. A construção de um mito é algo tão flexível que
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permite sua mudança quando necessário: São Paulo é
construído com a imagem de locomotiva do Brasil com os
heróis do bandeirismo, e logo é substituída e, em alguns
casos, unificada com a ideia do Imigrante.
No final do século XIX a cidade de São Paulo era
muito nova, não havia uma história de fundação profunda
e que marcasse toda sociedade, os grandes cafeicultores
se viram abandonados pelo governo central da monarquia
e seus novos ideais abolicionistas e passaram a apoiar um
movimento republicano instável e que podia ser derrubado
a qualquer momento, sua relevância política e econômica
ainda era pequena comparada ao dos produtores de
açúcar e com a sociedade do Rio de Janeiro, ganhando
relevância apenas após a Proclamação da República e em
sua segunda fase com a Republica Oligarca.
A necessidade de algo que justificasse sua
importância política e social perante a população nacional
era urgente, os bandeirantes se tornam os grandes
personagens

da

orgulhosa

população

paulista,

o

empreendedorismo, a vontade autônoma pelo progresso,
aventureiros e corajosos eram as características que
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desejavam que permeasse e perpetuasse a identidade
paulista.

A CONSTRUÇÃO DO MITO BANDEIRANTE

As ações dos bandeirantes, para aqueles que
interessavam como a Coroa Portuguesa, sempre foi vista
com bons olhos e de forma positiva, suas ações eram
tomadas como corajosas e de ímpeto progressistas e
passaram a servir de exemplo para as futuras gerações de
grupos hegemônicos, sendo sempre associados com o
avanço econômico tão necessário ao país.
“No ambiente rude que atuaram os pioneiros das entradas,
souberam realizar, com o bacamarte e a espada, uma obra
gigantesca, tal como fazem nos modernos tempos, com o arado
e a enxada, os paulistas da têmpera dos bandeirantes"
(VARGAS, 1944, p.213).

O Bandeirante passa a ter seu mito construído a
partir do final do século XIX e segundo Sevcenko “como o
lídimo representante das mais puras raízes sociais
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brasileiras, conquistador de todo o vasto sertão interior do
país, pai fundador da raça e da civilização brasileira” (1992,
p.138). A figura do bandeirante era diretamente ligada com
a dos paulistas, principalmente porque ele representava o
aparente progresso e a riqueza da cidade e tinha a
capacidade de se tornar o herói nacional que possibilitou a
expansão territorial do país, qualidades desejadas para a
sociedade republicana da cidade de São Paulo que ainda
permanecia menos valorosa comparada com os grandes
oligarcas de açúcar da região nordeste e da sociedade
carioca com seu status de metrópole.
Embora sua figura tenha sido atrelada com a
importância de um herói nacional só foi bem absorvida em
um nível regional, principalmente porque instrumentos de
construção imagética como a literatura se voltaram para o
índio como o exemplo perfeito de base da sociedade
brasileira, José de Alencar retratou as qualidades
desejadas

e

aparentemente

perfeitas

de

bravura,

resistência, generosidade e modéstia em suas obras como
O Guarani, Iracema e Ubirajara.
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É de forma romântica a abordagem que se tem do
bandeirante paulista, seu continuo empenho em desbravar
as terras brasileiras o pintam com uma imagem clássica do
herói conquistador de terras nos perfeitos moldes europeus
e que pode ser observado na obra “Os Sertões” de
Euclides da Cunha:
O paulista – e a significação histórica deste nome abrange os
filhos do Rio de Janeiro, Minas, São Paulo e regiões do Sul –
erigiu-se como um tipo autônomo, aventuroso, rebelde,
libérrimo, com a feição perfeita de um dominador da terra,
emancipando-se, insurreto, da tutela longínqua, e afastando-se
do mar e dos galeões da metrópole, investindo com os sertões
desconhecidos, delineando a epopeia inédita das bandeiras
(1984, p.60).

Como em toda construção de mitos o estado teve sua
participação com a criação do Instituto Histórico e
Geográfico de São Paulo (IHGSP), criado em 1894 sendo
o principal objetivo o de promover pesquisas com cunho
historiográfico e geográfico, e a partir da divulgação de
seus estudos e levantamentos passaram a formular uma
interpretação própria da história nacional brasileira, em que
o

bandeirante
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responsável pelos ideais republicanos e de independência
política.
Trabalhos publicados nas primeiras décadas do IHGSP, como
“Os primeiros descobrimentos de ouro em Minas Gerais” e
“Roteiro de uma das primeiras bandeiras paulista” – escritos pelo
geólogo

americano

Orville

Adalbert

Derby

(1851-1915),

respectivamente em 1899 e 1900 *, e “O primeiro caminho para
as minhas de Cuiabá”, de Gentil de Assiz Moura, de 1908, –
também autor de “Bandeiras Paulistas” de 1914 – versam sobre
um herói inacessível e mesmo atemporal que poderia ser
encontrado no passado a partir de elementos que definiam o
homem das bandeiras como aquele elo perdido entre uma
natureza selvagem a ser dominada (na qual estava incluído o
índio) e a civilização oportunamente codificada pelo sangue
português e a fé cristã. (OLIVEIRA, 2008, p.138).

Outra instituição política que teve um papel decisivo na
construção do mito bandeirante foi o Museu Paulista, de
início era voltado apenas para pesquisas de ciências
naturais, mas com a mudança na administração para
Afonso d’Escragnolle Taunay em 1917 o foco da narrativa
histórica foi surgindo. O interessante é que independente
de qual era a função inicial do Museu a intenção sempre
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permaneceu a mesma: a de expor uma sociedade paulista
como

formadora

essencial

da

história

nacional,

estabelecendo e fortalecendo a elite que a formava.
Taunay foi o responsável direto para a construção dos
marcos iconográficos do bandeirismo paulista, apoiado
financeiramente pelo então governador Washington Luís a
produção de obras artísticas que contribuíam para a
narrativa dos “heróis nacionais” se tornou os grandes
projetos necessários ao Museu e à São Paulo. Funari
exemplifica esse processo de criação de símbolos do
Museu Paulista:
Os Bandeirantes são representados, no hall de entrada, por
grandes

estatuas;

representadas

as

como

diversas
criações

regiões
da

do

ousadia

país

são

paulista:

a

Independência foi, providencialmente, proclamada em São
Paulo e Pedro I, em carta exposta com destaque, agradece o
apoio decisivo dos paulistanos à Independência. (1995, p.46).

Durante o início do século XX vários documentos e obras
serão produzidas com o cunho historiográfico, mascarando
variados tipos de ideologias que estavam em discussão na
época. Começando com uma abordagem de determinismo
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geográfico, em que os bandeirantes foram essenciais para
a

conquista

do

sertão

nacional,

passando

pelos

bandeirantes ricos, soberbos, brutos; versões biográficas,
raciais e até de cunho militar fizeram parte da construção
documental.
Outro fator que acometeu o processo de formação do mito
fundador foi a criação e importância das arvores
genealógicas. Como os maiores heróis da sociedade
paulistana chegavam a se relacionar com o povo e como
automaticamente
importância

isso

social,

gerava

no

quesito

uma

hierarquia

racial

isso

de

servia

principalmente para se conectar com a tão desejada
sociedade branca europeia, desassociando possíveis
ligações com índios e negros que para a época de grande
imigração europeia e branqueamento social eram o que
todos da elite desejavam. A associação dos bandeirantes
como heróis e conquistadores é tão emblemática que ao
citar índios, e o massacre que eles sofreram, é usado um
tom de banalização da situação, em que todo um povo e
cultura serem dizimados em um processo de “conquista de
terras” – como se as mesmas já não tivessem donos – é
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apenas uma consequência, algo que deve acontecer para
os grandes feitos históricos serem imprimidos em toda uma
sociedade.
“Só os missionários é que resgatavam almas, e educavam na fé
que professavam seres sem nenhuma cultura. Os bandeirantes
resgatavam corpos, salvavam aqueles que pretendiam ser
prisioneiros de tribos inimigas e estar destinados aos festins
canibalescos. A sociologia nos ensina, com efeito, que a
servidão é um progresso sobre o sacrifício humano” (LIMA,
2000, p. 87-8).

No quesito militar, principalmente durante a Revolução
Constitucionalista de 1932, os discursos se utilizavam da
figura bandeirante como forma de modelo do impulso
bélico e progressista, em “O espirito militar paulista”, de
Pedro Dias Campos é possível ver um exemplo:
“Esse espirito, cujo cultivo se torna tão necessário para a defesa
da Pátria, tem vindo, em marcha progressiva, desde os
defensores de São Vicente contra os índios do planalto, e contra
os piratas de Cavendich (...) dos que reduziram, em
Pernambuco,

os

mocambos

de

Palmares;

desde

os

bandeirantes audazes, que em lutas perenes, venceram e
dilataram nossas fronteiras; dos bravos das guerras do Prata (...)
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dos que nas pugnas do Paraguai, fizeram brilhar a justição e as
liberdades americanas (...) ate os nossos dias (...). (1923)

A atuação do governo na construção e consolidação do
mito bandeirante foi constante durante o Governo Vargas,
a criação da Marcha para o Oeste que objetivava a
ocupação do interior do país levou a uma transformação e
solidificação de diversos mitos, antes com uma dimensão
regional passam a assumir parte da identidade nacional.
O imaginário em torno da Marcha para o Oeste foi veiculado por
intermédio de múltiplos meios, do rádio aos pronunciamentos
políticos de Vargas. Havia o objetivo de recriar um conjunto de
ideias que oferecesse uma identidade homogênea, linear e
destituída de contradições para a turbulenta sociedade
brasileira, marcada por intensos conflitos socioeconômicos e
políticos. (ANDRÉ, 2015, P. 186)

Os bandeirantes voltam a ter a imagem do desbravador
pioneiro que serve de referencia para os migrantes e
imigrantes do país, as construções de monumentos e obras
servem como um farol da memoria paulistana e brasileira,
em que o mito se torna real e a romantização toma
característica historiográfica.
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Críticas sobre as atividades dos bandeirantes eram
realizadas, principalmente promovidas pelo regionalismo
dos “eruditos” cariocas, mas somente com Capistrano de
Abreu é que se realizou o pontapé da revisão imagética do
bandeirante. Outros autores passaram a reinterpretar o
movimento das bandeiras se utilizando de variados
argumentos, o mais utilizado era o da violência promovida
contra índios e jesuítas e que, segundo Handelman era
apenas “uma guerra de caçadores de índios contra os
protetores de índios, destituída de todo o pretexto, toda
desculpa e que em absoluto constitui uma das manchas
mais negras da história do Brasil.” (1931, p. 548).
Mesmo com as críticas à figura do bandeirante sua imagem
como herói já estava consolidada e passou a ser usada
com frequência como bons exemplos de bravura e
liderança, figuras políticas e populares, instituições e
cientistas passam

a ser associados como

‘novos

bandeirantes’ o que reforça a ideia de que o bandeirismo
era algo real e intrínseco da sociedade paulistana e,
portanto, da sociedade nacional.
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De forma geral, o destino histórico do bandeirante consistia em
algumas tarefas com: abrir cominhos no sertão; incorporar a
população selvagem às “forças vivas da nacionalidade”; dar
nome aos rios e às montanhas; devassar terras virgens;
descobrir riquezas; manter vivo o amor pelo sertão; fixar
fronteiras geográficas; e promover a unidade social e territorial
do país. O Marechal Rondon incorporava todos esses atributos
que o qualificavam como “bandeirante do século XX”, pelo
trabalho desempenhado no domínio de novas técnicas de
integração entre o sertão e o litoral. (SILVA, 2009, p. 89)

O mito bandeirante se torna tão interligado com a
sociedade e sua importância e relevância é tão grande
historicamente que homenagens e monumentos são
instituídos como forma de perpetuação da história que se
quer ter cristalizada, O Monumento as Bandeiras, o Borba
Gato, o Museu Paulista, ruas e avenidas com nome de
grandes bandeirantes, espaços públicos como o Palácio
dos Bandeirantes, empresas, instituições e colégios são
alguns exemplos dessa perpetuação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O mito bandeirante apresenta todas as características para
a construção de uma identidade social ideológica, que se
transforma de acordo com a conveniência do grupo
dominante no poder.
Como toda ideologia, o mito bandeirante vem esconder e
mitificar os problemas da sociedade, no inicio ele era um
pano de fundo para a fundação da história paulista, com
sua importância política e nacional sendo constantemente
ressaltadas pela oligarquia paulista e mais tarde por toda
sociedade erudita. Para os militares da Revolução
Constitucionalista eles eram os exemplos de soldados e de
formação militar que São Paulo dispunha na luta nacional.
Na Era Vargas a figura do desbravador autônomo e
progressista é perpetuado para garantir uma unidade
social e política que era necessária no momento.
É possível perceber com essas constantes mudanças e
ressignificações a necessidade de um mito na cultura
histórica de São Paulo, a criação de mitos está ligada
diretamente com estruturas de poder autoritárias e
conservadoras, portanto é compreensível que mitos como
o dos bandeirantes sejam criados e ressignificados.
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É possível perceber que o conteúdo que permeia todas as
ressignificações é a de uma superioridade paulistana em
relação ao brasileiro, em todo o momento da criação do
mito bandeirante é evidenciado a importância para a
construção dos limites geográficos brasileiros, em que a
criação de muitas cidades se dera devido a exploração
bandeirante. O bandeirante tem a importância nacional que
garante para os paulistas uma superioridade em relação ao
resto do povo brasileiro.
A

superioridade

que

o

discurso

carrega

é

uma

superioridade racial, que a todo momento destaca a
importância

e

pureza

do

bandeirante

branco,

a

miscigenação na figura brasileira do índio, o que, portanto,
o torna aceitável, e que apaga totalmente a presença do
negro nesse processo. A criação e valorização de arvores
genealógicas faz parte dessa superioridade racial, em que
as famílias tinham ligação com um bandeirante ou com
uma família europeia e por isso não faziam parte da
população miscigenada, a partir de índios e/ou negros, e
problemática do país. A auto importância que carrega esse
discurso é grande ao ponto de as pessoas ignorarem que
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grande

parte

dos

bandeirantes

não

eram

figuras

importantes para a coroa portuguesa e que grande parte
dos europeus eram trabalhadores imigrantes que não
tinham como se sustentar.
O discurso bandeirante acaba apoiando movimentos
políticos que se tornam enraizados na cultura histórica de
São Paulo. O movimento separatista é um que, respaldado
pela concepção de superioridade racial em relação ao povo
brasileiro, se inicia com a república e ganha forças com o
passar dos anos. A ideia do movimento é tão engendrada
na cultura paulista que uma parte da sociedade defende a
separação do estado e a contra migração do povo
nordestino até os dias de hoje. A comparação de busca
pelo progresso, necessidade de movimentar a economia,
“carregar o país nas costas” sempre coloca o paulista como
o responsável, em que ele é o grande líder, em constante
movimento em relação aos outros estados e por isso deve
ser o mais privilegiado e tratado com uma ‘grande
importância’.
O mito bandeirante é, como o esperado, conveniente para
a sociedade, não apenas a sociedade econômica e política
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do inicio dos anos XX, mas também a sociedade do século
XXI, a constante perpetuação de seus discursos e
ideologias permitem o mascaramento de problemas de
desigualdade racial, econômica e social, construindo uma
identidade regional que pouco tem de real e importante e
que constrói estereótipos capazes de modificar e construir
novos discursos e ideologias.
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SUPERVISÃO EDUCACIONAL: TRABALHO DE
INTERAÇÃO HUMANA E DIÁLOGO

Roberta Rodrigues da Silva

Considerando tais aspectos, abordaremos neste capítulo a
importância que o diálogo/interações dialógicas e a
competência comunicativa tem dentro do contexto da
escola, bem como a operacionalidade do processo
educativo na escola, especificamente na Supervisão
Educacional.
O ambiente escolar é essencialmente de aprendizagem, no
qual se constroem vários tipos de relações interpessoais
que não ocorrem com um indivíduo isoladamente, mas
sempre na relação com o outro, pela troca de experiências
e conhecimentos.
O ambiente de aprendizagem é, portanto, constituído de
intersubjetividades

em

um

processo

contínuo

de

construção e reconstrução de conhecimento. Afirma
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Marques

nesse

sentido

que:

Ao

se

defrontarem

educadores e educandos em uma situação concreta, ao se
defrontarem, por exemplo, professores e alunos na sala de
aula,

confrontam-se,

desde

o

início,

expectativas

diferenciadas, visões de mundo, concepções acerca dos
papéis respectivos, práticas muito concretas enraizadas
numa cultura, onde se entrecruzam dialeticamente
interpretações teóricas e experiências de vida.
A pedagogia inicia ao perceber o educador que não pode
limitar-se à descoberta de fatos e à aplicação de teorias,
mas que lhe cabe perceber os eventos da experiência e as
exigências

teóricas

em

cada

situação

concreta

determinada, de forma a, mediante o discurso coletivo
engajado, poder levar a cabo suas tarefas, com
conhecimento de causa e autonomia de movimentos
(1990, p. 108).
Nesta citação Marques nos remete a uma reflexão
importante sobre as relações estabelecidas dentro do
espaço escolar. A complexidade e a compreensividade que
estas relações têm e exigem de cada profissional da
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educação, mostram o compromisso de assumir a
responsabilidade

de

educar

baseando-se

em

uma

concepção dialógica e humanista, enxergando cada
educando não só exteriormente, mas interiormente, como
ser de sentimentos, de vivências, vontades próprias e
experiências marcadas pelas necessidades cotidianas.
Neste contexto, o supervisor exerce seu papel buscando a
emancipação própria e dos indivíduos como seres
humanos

pensantes,

aprendentes

e

dialógicos

na

sociedade, não contribuindo para que esses sujeitos se
tornem depósitos de informações é-se com libertação em
relação a parcialidades [...] e, nela, os processos de auto
entendimento se e FERNANDES, 1997, p. 130). Esta visão
também é compartilhada por Fernandes (1997), quando
destaca que: Emancipação está intimamente associada ao
processo de desenvolvimento da consciência moral, de
uma heteronímia para a autonomia, envolvendo dimensões
linguísticas, cognitivas e interativas que potencializam
Partindo da concepção de relação aluno-professor ao crivo
do senso comum, tem-se os alunos a esperar que este
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possua o conhecimento a ser transmitido. O que importa,
porém, é a forma como este professor exerce sua função
de ensinar; se é mais um simples transferidor de
informações ou um educador, pois o fato de o professor
ocupar logicamente um lugar de superioridade no espaço
de ensino-aprendizagem não significa pelo contrário, ele é
um mediador. interlocutor do processo de construção de
conhecimento. Concordamos com Boufleuer quando
argumenta que: O agir pedagógico realizado de modo
sistemático em contextos escolares pode ser concebido,
basicamente, de duas maneiras distintas na perspectiva
dos agentes educativos: ou ele é entendido como um agir
sobre os outros, ao modo de uma ação estratégica de
influenciarão e de manipulação, ou ele é entendido como
um agir com os outros, ao modo de uma ação
comunicativa,
Percebe-se que as ações dos sujeitos da equipe escolar
são baseadas nos mesmos princípios: interação, diálogo,
mediação, colaboração. Ressaltamos, no entanto, que o
supervisor educacional em especial é o que dinamiza,
coordena por meio destes princípios as ações educativas
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para que repercutam prioritariamente na qualidade da
educação escolar. No processo educativo existem relações
de poder que dizem respeito principalmente relacionadas
ao conhecimento.
Uma delas, e a mais importante, ocorre entre aluno e
professor, pois resulta na qualidade e no sentido que é
dado à educação do sujeito. A relação de poder também
adquire sentido de positividade na constituição do sujeito,
pois o conhecimento é empoderador.
O conhecimento é um instrumento de poder e pode-se
trabalhar com ele oportunizando diferentes maneiras de
estabelecê-lo entre os indivíduos no processo de sua
construção. Imaginemos uma casa em construção; um
processo longo, demorado e detalhista, que envolve vários
sujeitos designados a realizar diferentes tarefas, como
medir, dividir... Espera-se que os construtores mantenham
harmonia durante o andamento da obra, cada um com uma
função e, juntos, como uma engrenagem, funcionem em
sintonia garantindo que o resultado de todo o trabalho seja
uma casa, mas não qualquer casa, uma casa que tenha

1417

Roberta Rodrigues da Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

segurança, que seja bem alicerçada, com sustentação
resistente às intempéries e fenômenos meteorológicos,
não pondo em risco a vida dos moradores. É importante
reconhecer as situações ideais de fala, pois o diálogo é
para a educação, então, o que o alicerce é para a casa.
A práxis dialética é o alicerce para que a educação escolar
aconteça, pois permite a troca de saberes, de ideias e de
experiências. Estas trocas manifestam-se em quatro
etapas de saberes: os saberes prévios (que são os
conhecimentos e as vivências que os alunos já possuem
sobre um determinado assunto), saberes recebidos
aqueles passados e transmitidos pelo professor ao aluno,
saberes

A importância das relações dialógicas na ação
supervisora
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Cada sujeito passa a ter conhecimento sobre algo por meio
de um entendimento subjetivo dos saberes, formalizando o
processo dialético no fazer pedagógico.
Um diálogo ocorre mediante o ato comunicativo exercido
entre duas ou mais pessoas que trocam ideias, saberes,
experiências, conhecimentos prévios, buscando consistirá
em saber como o sujeito pode conhecer e dominar objetos
ou situações, mas (2008, p. 62). Lembra Marques que: A
unidade e irrepetibilidade do ser humano o fazem único e
irredutível aos demais, nas formas em que se defronta com
o mundo social humano e nas capacidades que constrói de
reagir de frente a ele e de com ele relacionar-se. De igual
maneira, cada ser humano é genérico, já que produto e
expressão de suas relações e de sua pertença à
humanidade em suas manifestações próximas, concretas,
tais as atualizadas numa dada cultura.
A ideia de Boufleuer remete à reflexão sobre a importância
de

haver

nas

escolas

professores

pesquisadores

preparados para mediar às situações de conhecimento,
levando em consideração a realidade e os saberes prévios
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dos alunos. Pressupõe-se que o professor mediador das
situações de aprendizagem seja ensinado, internalizando
o conhecimento a ser trabalhado, porque mediar um
conhecimento do qual se tenha apropriação torna-se
significativo para todos os atores do processo. Por
conseguinte, saber como a criança aprende talvez seja um
ponto-chave, porque, a partir de uma boa teoria sobre uma
ação, neste caso de como a criança constrói o
conhecimento

em

suas

diferentes

etapas

de

desenvolvimento, é possível adaptar métodos e práticas
pedagógicas que consolidem a educação escolar.
Os humanos, seres racionais, têm a capacidade de pensar
e de se comunicar fazendo uso da razão e da capacidade
criativa. Em virtude da racionalidade humana é que a
educação aparece com um papel indispensável na
formação do ser humano, pois é importante no processo
educativo explorar a capacidade subjetiva do sujeito
aprendente por meio da dialética pedagógica, quando
professor e aluno aprendem juntos, cada um nas suas
condições condição de professor (mediador) e condição de
aluno (aprendente), mas ambos em um movimento
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contínuo, cooperativo, investigativo, de construção de
coordenadora

de

um

consenso

comunicativamente

construído se deve à clareza de fala auto evidente e à força
argumentativa com relação às pretensões de validade e às
suas respectivas condições de O fazer pedagógico é um
processo que não acaba e, consequentemente, depende
das evoluções que ocorrem, ocorreram e ocorrerão no
mundo, porque a educação na sua essencialidade
comunicativa é resultado de um caminho histórico
percorrido, e que não se finda, pois não há um
conhecimento e uma verdade absolutos sobre as coisas.
O que existe são novas hipóteses de verdades, que vêm
para renovar as teorias, não para substituí-las, mas adaptálas às novas necessidades que emergem com as próximas
gerações, construindo novos paradigmas na perspectiva
de tentar buscar explicações e alternativas para entender
as coisas do mundo. Para se inserirem no mundo, na
sociedade, pressupõe-se que os sujeitos estão preparados
intelectualmente, socialmente, eticamente e moralmente.
Este é um papel fundamental da escola em seu trabalho
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conjunto com a equipe escolar: preparar sujeitos capazes
de fazer a diferença no meio em que vivem.
O agir do supervisor educacional depende do momento
paradigmático vivido, pois é nos princípios paradigmáticos
que a educação se fundamenta, e da interação, do diálogo
e da mediação que ela se efetiva. Quando se tem
consciência da necessidade de uma educação mais
humanizante, voltada às necessidades reais dos sujeitos,
as interações dialógicas dinamizam a socialização e o
entendimento mútuos.
Na escola, a prática educativa é essencialmente dialógica,
pois a mediação pedagógica se constrói mediante o
diálogo entre os sujeitos. As relações de trabalho na escola
entre os sujeitos são baseadas na dialogicidade, e o norte
do diálogo se dá pela composição, pelo teor e da maneira
como o assunto é conversado/discutido entre os sujeitos,
pois partimos da ideia de que o homem se constitui homem
por intermédio da linguagem e da intersubjetividade.
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Cada indivíduo tem sua subjetividade e esta é repensada
e ressignificada conforme as relações que estabelece com
o outro por meio do diálogo.
As informações estabelecidas a partir da utilização da
linguagem têm uma ação principalmente social na
emancipação do sujeito, no entanto, a linguagem não pode
ser empregada para simples transferência de informações,
mas sim para a interlocução e socialização que ocorrem
pelo diálogo, a fim de entre pares construir/reconstruir
conhecimentos.
O fazer pedagógico é muito amplo na perspectiva das
construções de relação entre os sujeitos, pois é na escola
que as construções das relações e interações acontecem
significativamente de uma maneira quase que inaugural na
vida do indivíduo. O agir do supervisor educacional como
interlocutor nas interações dialógicas do fazer pedagógico
depende da reciprocidade destas relações.
Neste sentido, complementa Habermas (1989, apud
BOUFLEUER, 2001, p. 27): prender simultaneamente com
a intenção de chegar a um acordo com um participante na
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interação e de exercer. Se o ouvinte não compreendeu o
que o falante diz, um falante agindo estrategicamente não
seria

capaz

de

influenciar

o

ouvinte,

por

atos

comunicativos, a agir da maneira desejada. Assim, o que
foi originalmente a subsunção de atos de fala que servem
a objetivos ilocucionários sob condições de ação orientada
ao sucesso (HABERMAS, 1981/1984, apud BANNEL,
2006, p. 85).
Nesta perspectiva, é importante pensar a supervisão e a
educação escolar a partir da competência comunicativa,
não como instrumento de poder e dominação, mas sim,
como relação estabelecida no cotidiano em reciprocidade,
pela qual o supervisor educacional contempla ações como
a mediação e a interação entre sujeitos.

O sucesso/fracasso da escola e o supervisor

A educação nos aspectos de sucesso e fracasso escolar é
importante,
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educacional da escola, desde seus primórdios, produz e
reproduz a desigualdade, reflexo da sociedade seletiva,
desigual e excludente à qual pertencemos. Ressaltando
que prioritariamente tratemos do fracasso nas escolas,
para que, então, seja possível traçar um caminho para o
sucesso.
Neste sentido, compreender o significado das palavras
empregadas é fundamental para o entendimento desta
abordagem, portanto, sucesso segundo a definição de
Aurélio B.H.Ferreira (2000) é “acontecimento, ocorrência.
Resultado, conclusão. Resultado feliz [...]” (p.651). E
fracasso defino o mesmo autor como “mau êxito; malogro;
ruína” (p.331).
Bruno e Abreu contribuem argumentando que “falar sobre
o fracasso escolar implica necessariamente explicitar antes
o que assumimos como seu contraponto: sucesso escolar
ou sucesso do processo educacional [...]” (2010, p.94), que
perpassa as barreiras do ensino.
O sucesso/fracasso escolar depende não são, mas
fundamentalmente, do modo como se dá o processo
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educacional nessa instituição. As escolas estão carentes,
conforme Bruno e Abreu, de “uma ação reintegradora das
dimensões do homem e uma prática social mediadora das
interlocuções entre o homem, o conhecimento, a ciência, a
realidade; enfim, da interlocução do homem com a vida”
(2010, p.94). As palavras dos autores vêm ao encontro dos
propósitos

desta

dissertação

quando

ressaltam

a

importância de resgatar os valores humanos para uma
educação emancipadora.
As principais consequências do fracasso escolar são o
analfabetismo, a repetência e a evasão escolar que
ocorrem em consequência da avaliação de diversos
fatores, tais como: falhas na concepção e metodologia de
avaliação adotada pela escola professor, realidade vivida
pelo aluno, condições oportunidades de aprendizagem,
descaso com a educação Bruno e Abreu explicam que o
sucesso escolar que buscamos na par a educação,
pautada num caráter mediador, concebe uma educação
escolar que possa se constituir num território em constante
movimento de ressignificação do homem, considerando e
valorizando
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diferenças socioculturais e, sobretudo, propiciando o
desenvolvimento

de

uma

compreensão

crítica

da

realidade” [...] (2010, p.95).
O supervisor educacional, como membro importante da
equipe gestora, age justamente os meandros destes
fatores, intermediando os agentes e instrumentos que,
mediante a educação escolar, resultam na formação
integral dos sujeitos. Por sua vez, o supervisor emprega
métodos próprios para agir da maneira mais eficaz e
coerente no meio em que atua.
O supervisor educacional, porém, faz opções sobre as
formas de agir, podendo adotar métodos de supervisão
tradicionais ou que visem a uma educação transformadora
e mais humana, na tentativa de amenizar e ou solucionar
os altos índices de fracasso escolar.
Considerando as transformações econômicas, políticas e
culturais que caracterizam o mundo contemporâneo e que
afetam diretamente o nosso sistema educativo, é
importante

pensar

na

responsabilidade

da

função

supervisora quanto ao sucesso fracasso na educação
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atual, pois o supervisor é o principal responsável pela
mediação das relações. Cabe a esse profissional a
iniciativa de idealizar e estabelecer estratégias de
organização

reorganização

do

trabalho

escolar,

dinamizando o fazer pedagógico.
Assim como qualquer outro profissional da educação, mas
especialmente pó lidar também com questões burocráticas
da escola, o supervisor deve ser conhecedor da legislação
e da estrutura organizacional não são da escola, mas
também do sistema de ensino, das políticas públicas e do
contexto social, para articular as práticas pedagógicas
didáticas com essa realidade.
Assim, no que diz respeito ao sucesso ou fracasso da
escola, o supervisor tem uma importante participação e
influencia nesse processo, articulando e mediando as
ações pedagógicas com coerência.

CONCLUSÃO
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Cabe a Supervisão Escolar assessorar a Direção
Pedagógica quanto à metodologia do ensino e prestar
continua assistência didático pedagógica aos docentes,
pois, o mundo está passando, num ritmo acelerado, por
grandes transformações e os educadores devem estar à
frente dessa nova realidade, com o desafio de transmitir
conhecimentos, informações e valores que conduzirão o
aluno para uma sociedade mais culta, justa e consciente
dos seus direitos e deveres.

O fazer pedagógico diário deve ser acompanhado e
incentivado através de textos, sugestões de bibliografia,
intervenções e participações sistemáticas da Supervisão
Escolar, sempre ciente da importância de seu papel para
promover um trabalho conjunto da escola como sujeito
ativo na formação de sociedade moderna e mais humana.

A supervisão faz parte do processo, da educação. Então:
“a escola participativa só poderá existir, a partir do
processo dinâmico que a supervisão proporcionará” ...
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Educação se faz com discernimento, ousadia, pesquisa,
determinação, trabalho, visando dar aos educandos
instrumentos educacionais que são importantes para o
exercício da cidadania. Portanto, se devem mobilizar os
futuros educadores em Pedagogia independente da
especificidade a formar uma consciência crítica da
sociedade, com vista à adoção de procedimentos
educativos transformadores.
Para que o papel do supervisor se torne eficaz se faz
necessário que os pedagogos supervisores ocupem no
Sistema Educacional um espaço de intermediação e
articulação entre a condução da política educacional e as
instituições escolares, atuando com a equipe de gestão,
auxiliando quanto à elaboração e implementação das
propostas pedagógicas, facilitando o desenvolvimento do
processo ensino aprendizagem e a melhoria da qualidade
de ensino. Enfim sua atuação deve estar voltada para
promover a integração dos profissionais da educação
verificando as facilidades e dificuldades encontradas pelos
mesmos e incentivando e promovendo a formação de
serviço das equipes escolares.
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Hoje

a

escola

assume

a

responsabilidade

pelo

desenvolvimento integral do aluno, em seus múltiplos
aspectos: físico, intelectual, escolar, social, emocional,
moral, vocacional etc. Portanto diante de toda globalização
atual, a supervisão não pode passar despercebida. É
sempre muito saudável uma observação aqui, outra ali,
para que tudo ocorra bem. O bom, o melhor está para
acontecer. Por isso, a supervisão foi, é e será sempre
necessária.

Enfim a supervisão tem um papel político, pedagógico e de
liderança

no

espaço

é

necessário

ressaltar

sem

desconsiderar o restante da equipe, que o supervisor
escolar deve ser inovador, ousado, criativo e, sobretudo um
profissional de educação comprometido com seu grupo de
trabalho.
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A CULTURA AFRO-BRASILEIRA COMO
FERRAMENTA DE ENSINO E APRENDIZAGEM
A PARTIR DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Camila Isabel Bonifácio1

Resumo
Este trabalho tem como objetivo investigar, analisar e
refletir sobre a cultura afro-brasileira como ferramenta de
ensino e aprendizagem a partir da educação infantil.
Levando em consideração aspectos da cultura africana
que perpassam o desenvolvimento infantil. A metodologia
utilizada neste trabalho foram as pesquisas bibliográficas,
por meio dos livros, artigos científicos, revistas e pesquisas
na internet, levando em consideração a importância do
brincar e das brincadeiras africanas na educação infantil,
bem como o papel do lúdico e das brincadeiras africanas

1

Licenciada em Pedagogia pela Universidade Cruzeiro do Sul
(UNICSUL), São Paulo – S.P., Professora da Rede Municipal da
Cidade de São Paulo, 2019.
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no desenvolvimento infantil, enfatizando a lei 10.639/2003,
as relações raciais e o brincar na educação infantil. Todo o
trabalho apresentado favorece a compreensão e reflexão
sobre a valorização da cultura afro-brasileira para que a
igualdade racial seja afirmada nas salas de aula,
preparando um futuro de mais cidadania e orgulho da
riqueza e diversidade cultural desde a educação infantil,
sendo possível realizar um trabalho pautado no respeito às
diferenças e a busca pelos avanços necessários para que
a sociedade se torne mais humana e justa.
Palavras – Chave: Educação Infantil, Aprendizagem,
Respeito.
Abstract

This paper aims to investigate, analyze and reflect on AfroBrazilian culture as a teaching and learning tool from early
childhood education. Taking into account aspects of African
culture that underlie child development. The methodology
used in this work was bibliographic research, through
books, scientific articles, magazines and internet research,
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taking into account the importance of African play and play
in early childhood education, as well as the role of the
playful and African play in child development, emphasizing
Law 10.639 / 2003, race relations and play in early
childhood education. All the work presented favors the
understanding and reflection on the valorization of AfroBrazilian culture so that racial equality can be affirmed in
the classrooms, preparing a future of more citizenship and
pride of the richness and cultural diversity since early
childhood education. a work based on respect for
differences and the search for the necessary advances to
make society become more humane and fair.
Keywords: Early Childhood Education, Learning,
Respect.

INTRODUÇÃO

A educação infantil tem sido vista como uma etapa
importante no desenvolvimento das crianças. Sabemos
que o brincar nessa etapa da vida escolar tem um papel
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primordial, que permite a interação e a socialização dos
pequenos, além de favorecer a construção da identidade e
o

desenvolvimento

da

autonomia,

contribuindo

na

formação de cidadão críticos, confiantes e felizes.
Desde a educação infantil, primeira etapa da educação
básica é importante que o professor tenha claro que suas
práticas

pedagógicas

precisam

ser

pautadas

na

valorização dos costumes, hábitos, valores e práticas
sociais, reconhecendo a diversidade cultural e combatendo
as desigualdades raciais, possibilitando o brincar de forma
a assegurar igualdade e justiça social.
O compromisso com a primeira infância favorece o
desenvolvimento das crianças, pois uma educação de
qualidade

que

visa

o

potencial

dos

pequenos,

compreendendo seu jeito peculiar de pensar, se expressar
e compreender o mundo faz com que as aprendizagens
sejam significativas.
No Brasil, a herança da África esta presente, mas muitas
vezes longe de ser valorizada como deveria, com a
aprovação da lei 10.639/2003 que torna obrigatório o
ensino da história e da cultura afro-brasileira, possibilita
que desde a educação infantil, o professor promova um
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olhar para as diferenças, buscando ferramentas que
possam contribuir no desenvolvimento das aprendizagens
a favor da igualdade racial.

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR E DAS BRINCADEIRAS
AFRICANAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A brincadeira é uma linguagem natural da criança, pela
qual ela é capaz de se expressar e demonstrar como ela
enxerga e interpreta o mundo, por isso é importante que a
atividade lúdica esteja presente na educação infantil.
(...) desde muito cedo o jogo na vida da criança é de fundamental
importância, pois quando ela brinca, explora e manuseia tudo aquilo
que está a sua volta, através de esforços físicos se mentais e sem se
sentir coagida pelo adulto, começa a ter sentimentos de liberdade,
portanto, real valor e atenção às atividades vivenciadas naquele
instante. (CARVALHO, 1992, p. 14).

É pelo lúdico que a criança se prepara para a vida,
assimilando a cultura do meio em que está inserida, se
integrando e se adaptando ás condições que o mundo lhe
oferece, desta forma é que aprenderá a competir, cooperar
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e a viver em sociedade. Também é por meio do lúdico que
a criança desenvolve sua criatividade e imaginação.
Brincar, segundo o dicionário Aurélio (2002), é "divertir-se,
recrear-se, entreter-se, distrair-se, folgar", também pode
ser "entreter-se com jogos infantis", ou seja, brincar é algo
que deve estar presente no cotidiano das crianças, pois o
brincar vai além do simples fato de recrear ou entreter.
O brincar possibilita o desenvolvimento de capacidades
importantes como a atenção, a memória, a imitação, a
imaginação, além de propiciar à criança o desenvolvimento
de áreas da personalidade como afetividade, motricidade,
inteligência, sociabilidade e criatividade. Permite ainda que
a criança construa a sua identidade e desenvolva a
linguagem.
A importância da brincadeira no desenvolvimento de todas as
faculdades humanas, e seu papel fundamental como facilitador de
aprendizagens, nos leva a concluir que a atividade lúdica, longe de ser
desterrada das salas de aula, deve ser um elemento importante nelas,
não só nos níveis iniciais do ensino, nas também nos mais avançados.
Favorecer a partir da escola uma atitude lúdica ajuda os indivíduos a
continuarem sendo durante toda a sua vida pessoas mais criativas,
mais tolerantes e mais livres; e, portanto, também mais felizes.
(BERNABEU e GOLDSTEIN, 2012, p.61).
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A brincadeira favorece também o desenvolvimento
individual da criança, permitindo que ela exercite suas
potencialidades e internalize dimensões da vida social,
sentindo-se mais confiante.
O brincar, por ser uma atividade livre que não inibe a fantasia, favorece
o fortalecimento da autonomia da criança e contribui para a não
formação e até quebra de estruturas defensivas. Ao brincar de que é a
mãe da boneca, por exemplo, a menina não apenas imita e se identifica
com a figura materna, mas realmente vive intensamente a situação de
poder gerar filhos, e de ser uma mãe boa, forte e confiável. (OLIVEIRA,
2000, p.19).

Através das atividades lúdicas a criança consegue se
expressar e interagir com o outro, além de aprender
brincando e com prazer.
(...) o ensino absorvido de maneira lúdica, passa a adquirir um aspecto
significativo e afetivo no curso do desenvolvimento da inteligência da
criança, já que ela se modifica de ato puramente transmissor a ato
transformador em ludicidade, denotando-se, portanto em jogo.
(CARVALHO, 1992, p.28).

As brincadeiras, os brinquedos e os jogos permitem que as
crianças se apropriem de novas descobertas e conquistas
que servirão para formação da sua identidade e
desenvolvimento

de

aprendizagens

significativas.

É

brincando que a criança aprende a respeitar as regras, a si
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mesma e ao outro, além de se expressar com mais
facilidade.
Vale ressaltar, que a cultura brasileira guarda importantes
traços que foram herdados da cultura africana e que as
brincadeiras refletem diretamente nas tradições nacionais.
O que queremos dizer é sobre a necessidade de pensar o que tem sido
o processo de socialização das crianças. Sobretudo, pensar outros e
novas formas de socialização para a produção de novas crianças e
outras infâncias, no sentido de pensar outra forma de educação com
crianças pequenas que podem ser informadas a partir de uma
sociologia da infância que aborde aspectos de nossa realidade social,
cultural, econômica e, sobretudo, racial. (BENTO, 2011, p. 62).

O professor é o mediador entre as crianças e os objetos de
conhecimento, organizando e propiciando espaços e
situações de aprendizagens que articulem os recursos e
capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de
cada criança aos seus conhecimentos prévios e aos
conteúdos

referentes

aos

diferentes

campos

de

conhecimento humano. Ele deve proporcionar momentos
de atividades lúdicas para as crianças, intervindo de
maneira apropriada, sem interferir e descaracterizar o
prazer que o lúdico proporciona. Deve também possibilitar
que a criança tenha uma visão de mundo para que
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desenvolva sua autonomia e adquira consciência de si
mesmo e da sociedade.
A contemporaneidade tem se caracterizado como momento no qual as
diferenças estão sendo exaltadas e até cultuadas, como a cultura
negra: suas músicas, suas danças, seu jeito de ser, o estilo do cabelo
etc. No entanto, essa exaltação da cultura negra vem acompanhada
também de uma nova forma de racismo, pois se organiza a partir de
uma inclusão diferenciada. A cultura é usada para cumprir o papel que
a biologia desempenhava. (BENTO, 2011, p. 60).

Ora, se o professor precisa proporcionar momentos de
atividade lúdica para seus alunos, é extremamente
necessário que ele aprenda a fazê-lo. O problema é que a
sua formação profissional na maioria das vezes, não
contempla informações nem vivências a respeito do brincar
e do desenvolvimento infantil em uma perspectiva social,
afetiva, cultural, histórica e criativa.
É preciso então que o professor busque informações e
enriqueça suas experiências para entender o brincar e para
aprender a utilizá-lo como uma ferramenta na construção
do aprendizado da criança. O profissional da educação
deve saber que podemos desenvolver a motricidade, a
atenção, e a imaginação da criança através da brincadeira.
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O professor deve organizar suas atividades, selecionando aquelas
mais significativas para seus alunos. Em seguida deverá criar
condições para que estas atividades significativas sejam realizadas.
Destaca-se a importância dos alunos trabalharem na sala de aula,
individualmente ou em grupos. As brincadeiras enriquecem o currículo,
podendo ser propostas na própria disciplina, trabalhando assim o
conteúdo de forma prática e no concreto. Cabe ao professor, em sala
de aula ou fora dela, estabelecer metodologias e condições para
desenvolver e facilitar este tipo de trabalho. (MALUF, 2003, p. 29).

O professor é o parceiro da criança em seu processo de
desenvolvimento, e ele deve se relacionar com ela
afetivamente para garantir que esta consiga se expressar,
visto que a criança precisa de alguém que acolha suas
emoções e lhe permita estruturar seu pensamento.
Muitos de nossos professores apreendem apenas superficialmente o
universo simbólico infantil. Por vezes identificam vários sentidos
potenciais e escolhem um deles para trabalhar, sem refletir sobre o
critério que utilizam para fazê-lo. Dão respostas muitas vezes
apressadas, em decorrência mais de sua angustia por trabalhar em
campos com múltiplas significações do que das necessidades das
próprias crianças. Com isso a sondagem dos interesses infantis não
sai de um nível superficial e não se tem uma relação de escuta, uma
dimensão de confronto de subjetividades e de significações culturais e
históricas, básicas para a formação humana. (OLIVEIRA, 2005, p.
205).

Durante a brincadeira a criança interpreta e representa o
discurso externo e constrói seu próprio pensamento, porém
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o adulto de certa maneira transmite a ela sua forma de ver
as coisas.
É o adulto que propicia oportunidades para que a criança
veja coisas interessantes, é indispensável que se estimule
a atitude de observação, respeitando o momento da
descoberta.
O interesse da criança aumenta quando o professor
participa das brincadeiras a medida que proporciona um
enriquecimento do aprendizado e conduz a criança a fazer
descobertas.
Há diversas possibilidades para se trabalhar a partir de
jogos e brincadeiras, como por exemplo, contar e ouvir
histórias,

jogar

com

regras,

fazer

dramatizações,

representar, entre outras atividades que fazem do
momento de aprendizagem uma ocasião prazerosa.
O professor pode resgatar brincadeiras antigas que muitas
vezes foram esquecidas pelas escolas. Essas brincadeiras
da infância permitem a criança criar, interpretar, se
relacionar, ampliar horizontes e vocabulário, além de
compreender regras e respeitar o outro, assegurando a
interação respeitosa com a diversidade humana e
favorecendo a transformação social, preparando a infância
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para valorizar positivamente a diferença, dissociando
diferença de inferioridade, para que o preconceito e
discriminação deixem de fazer parte da sociedade.
O professor é a figura primordial para criar espaços,
oferecer materiais adequados e participar dos momentos
lúdicos. Agindo desta forma ele permite que a criança
assimile a cultura e modo de vida dos adultos de um modo
prazeroso e participativo, a fim de preparar a criança para
valorizarem a diversidade étnico-racial e construírem uma
sociedade igualitária, através de um ambiente rico,
prazeroso, saudável e não discriminatório, de experiências
educativas e sociais variadas.

O

PAPEL

DO

LÚDICO

E

DAS

BRINCADEIRAS

AFRICANAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Na educação infantil as crianças passam a maior
parte do tempo brincando e a brincadeira faz parte das
práticas escolares das crianças, sendo que as brincadeiras
africanas fazem parte da nossa cultura, pois participaram
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da formação da nossa sociedade e precisam ser
reconhecidas e valorizadas.
A brincadeira se faz presente na escola nas mais variadas situações e
sob as mais diversas formas. Muitas também são as concepções sobre
o seu lugar e sua importância na prática pedagógica. Uma concepção
é aquela que pode ser traduzida na frase “Criança vai á escola para
aprender, e não para se divertir”. De acordo com esse ponto de vista,
a brincadeira é pura diversão e, portanto, só deve ser permitida na hora
do recreio. Outra concepção é a de que a criança tem necessidade de
brincar, mas que na escola é preciso separar brincadeiras e “tarefas
sérias”. As brincadeiras estão presentes tanto na pré-escola como nas
séries iniciais do 1º grau, e o tempo ocupado por elas é determinado
pela idade das crianças ou pelo andamento da programação
pedagógica. Existe ainda a concepção segundo a qual “brincando a
criança aprende”, que pode ser traduzida em métodos educacionais
que valorizam a brincadeira e procuram evitar uma distinção rígida
entre jogo e “tarefas sérias”. Nesse caso, os jogos podem ser
introduzidos como recursos didáticos importantes, ou então,
especialmente na pré-escola, todo o trabalho pedagógico pode basearse na brincadeira. (FONTANTA E NAZARÉ, 1997, p.119 e 120).

Para Piaget, o jogo é uma das mais importantes
manifestações do pensamento infantil, e é por meio da
atividade lúdica que a criança desenvolve novas estruturas
mentais.
Segundo Piaget, o brincar (para a criança) é uma forma de
assimilar o real e adaptar-se ao mundo social, dos adultos,
permitindo assim, suprir suas necessidades afetivas e
cognitivas. Para ele, na brincadeira de faz de conta a
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criança

cria

símbolos

lúdicos,

desenvolvendo

uma

linguagem própria, para reviver momentos que julgam
interessantes. De acordo com a teoria do autor, o jogo
simbólico é um recurso para a criança assimilar e
acomodar a realidade em que está submetida. Os
esquemas do intelecto da criança passam por um profundo
desequilíbrio, pois as crianças são propensas a agir
egocentricamente, e passam então a assimilar somente o
que lhe interessa e agindo de acordo com a sua satisfação
e não pela busca da verdade.
Já para Vygotsky, a brincadeira tem um papel fundamental
no desenvolvimento do pensamento da criança. Ao
substituir um objeto por outro, a criança opera com o
significado das coisas e dá um passo importante em
direção ao pensamento conceitual, que se baseia nos
significados, e não nos objetos. Por exemplo, o conceito de
escola para um adulto não se refere a uma ou várias
escolas que ele conhece, mas corresponde a uma
generalização, a uma ideia de escola que pode incluir
múltiplos aspectos: seu caráter de instituição, sua função
social, sua forma de organização em geral, etc. Além disso,
quando a criança assume um papel na brincadeira, ela
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opera com o significado de sua ação e submete seu
comportamento a determinadas regras. Isso conduz ao
desenvolvimento da vontade, da capacidade de fazer
escolhas

conscientes,

que

estão

intrinsecamente

relacionadas à capacidade de atuar de acordo com o
significado de ações ou de situações e de controlar o
próprio comportamento por meio de regras.
Assim é possível afirmar que a criança experimenta
diferentes papéis e funções sociais generalizadas a partir
da observação do mundo dos adultos. Neste brincar a
criança age em um mundo imaginário, regido por regras
semelhantes ao mundo adulto real, sendo a submissão às
regras de comportamento e normas sociais a razão do
prazer que ela experimenta no brincar.
Quando a criança brinca e cria situações imaginárias ela
pode assumir diferentes papéis, pode mudar seu
comportamento e o brinquedo permite que ela vá além do
seu comportamento atual, atuando assim em um nível
superior ao que ela se encontra.
Segundo Piaget estes atos são resultados da utilização de
elementos do dia a dia, como uma criança faz de seu
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travesseiro sua boneca, desta forma elas dão significados
as suas brincadeiras.
De acordo com o Referencial Curricular Nacional da
Educação Infantil:
O principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o papel que
assumem enquanto brincam. Ao adotar outros papéis na brincadeira,
as crianças agem frente à realidade de maneira não-literal, transferindo
e substituindo suas ações cotidianas pelas ações e características do
papel assumido, utilizando-se de objetos substitutos. (BRASIL,

1998, p. 27).

Walter Benjamin (1984), diz que a repetição é a lei
fundamental na brincadeira, a criança sente prazer em
ouvir as mesmas histórias, assim como gosta de vivenciar
novamente experiências.
Refletindo sobre esta colocação de Benjamin, podemos dizer que o
fazer novamente possibilita ao indivíduo tornar-se senhor de suas
experiências: isso ocorre quando o refazer tem significado no presente.
Desta forma a criança seleciona brincadeiras e histórias a serem
repetidas, relacionadas com seu contexto atual e, ao retomá-las, ela as
ressignifica no seu presente. Neste sentido o brincar não pode ser
considerado apenas uma imitação da vida do adulto, pois em cada
fazer novamente a criança pode encontrar o significado da sua
experiência relacionada com seu contexto e coloca-se como agente de
sua história que aceita uma realidade ou a transforma. (MALUF, 2003,
p.19).
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A autora afirma ainda que o brincar é tão importante quanto
estudar, pois ajuda a esquecer momentos difíceis. Ao
brincar é possível encontrar respostas às diversas
indagações,

podemos

sanar

dificuldades

de

aprendizagem, além de interagir com nossos semelhantes.
A criança que brinca vive sua infância mais feliz,
se

torna

um

adulto

mais

equilibrado

emocionalmente

tendo

mais

chances

física

de

e

superar

problemas que possam surgir no seu cotidiano. Em
contrapartida, a criança privada desta atividade pode ter
traumas profundos pela ausência desta experiência.
Enquanto brinca a criança vivencia momentos
alegras e prazerosos, ao mesmo tempo em que
desenvolve habilidades.
Ao brincar, promovemos o funcionamento do pensamento,
obtemos

conhecimento

sem

tensão

ou

medo,

desenvolvemos a sociabilidade, a sensibilidade, e nos
desenvolvemos nosso intelecto.
Da mesma forma acontecem com as crianças,
elas demostram que são dotadas de inteligência,
criatividade e imaginação. Desenvolvem capacidades
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indispensáveis para o futuro profissional, tais como a
atenção, concentração e outras habilidades psicomotoras.
Portanto todo o aprendizado que o brincar
possibilita é essencial para a formação da criança, em
todas as fases da sua vida.
Entre as brincadeiras realizadas pelas crianças, o
faz de conta é uma das atividades mais complexas, pois
permite a conversa com o mundo interior e o mundo real.
Neste

sentido

a

criança

experimenta

sensações,

compreende situações que viveu ou que observou e desta
forma consegue acomodar dentro de si uma rica
diversidade de informações e sentimentos.
A brincadeira de faz-de-conta permite que a
criança adquira controle interior, confiança em si mesma, o
que a leva a agir de maneira mais ativa e a vivenciar
experiências em que possa tomar decisões. Nestas
brincadeiras, a criança pode imaginar, imitar, representar
sem intervenção ou imposição do adulto.
A brincadeira de faz de conta, também conhecida como simbólica, de
representação de papéis ou sociodramática, é a que deixa mais
evidente a presença da situação imaginária. Ela surge com o
aparecimento da representação da linguagem, em torno 2/3 anos,
quando a criança começa a alterar o significado dos objetos, dos
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eventos, a expressar seus sonhos e fantasias e a assumir papéis
presentes no contexto social. (KISHIMOTO, 2003, p.39).

Brincando a criança tem o poder de controlar
situações além de ter mais facilidade de atuar diante de um
desafio, coisas que na vida real ela não teria a
oportunidade de fazer por ter que aceitar a imposição do
adulto. Assim ela assume o domínio sobre o seu próprio
destino, cria seu mundo imaginário e a sua forma de obter
poder. “Brincando, portanto, a criança coloca-se num papel
de poder, em que ela pode dominar os vilões ou as
situações que provocariam medo ou que a fariam sentir-se
vulnerável e insegura”. (KISHIMOTO, 2003, p.66).
Segundo a autora, a criança necessita deste
momento para compreender o que se passa em seu interior
e em inúmeras vezes os pais se sentem incomodados com
as fantasias de seus filhos e acabam não permitindo os
momentos de faz de conta.
Ao longo dos anos o jogo simbólico faz com que a
assimilação e a acomodação cheguem a um equilíbrio e a
uma maturação do pensamento, o que permite que a
criança faça reflexões sobre suas atitudes e ponto de vista.
Isto ocorre devido a imitação presente no jogo simbólico, e
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é por meio dela que ocorre a acomodação, permitindo que
a criança crie novas significações que servirão como
instrumento

para

novas

assimilações

e

para

o

desenvolvimento de sua inteligência.
O jogo simbólico ou de faz-de-conta, particularmente, é ferramenta
para a criação da fantasia, necessária a leituras não convencionais do
mundo. Abre caminho para a autonomia, a criatividade, a exploração
de significados e sentidos. Atua também sobre a capacidade da
criança de imaginar e representar, articulada com outras formas de
expressão. São os jogos, ainda, instrumentos para aprendizagem de
regras sociais. Ao brincar, afeto, motricidade, linguagem, percepção,
representação, memória e outras funções cognitivas estão
profundamente interligados. A brincadeira favorece o equilíbrio afetivo
da criança e contribui para o processo de apropriação de signos
sociais. Cria condições para uma transformação significativa da
consciência infantil, por exigir das crianças formas mais complexas de
relacionamento com o mundo. (OLIVEIRA, 2005, p. 159).

Portanto, pode-se afirmar que a acomodação obtida por
meio

dos

jogos

simbólicos

promove

todo

um

desenvolvimento cognitivo, afetivo, emocional bem como
uma enorme contribuição para a sua vida social da criança.
As atividades lúdicas são extremamente importantes no
aprendizado das crianças, pois são atividades que reúnem,
interessam e exigem concentração das crianças. A partir
de jogos, brinquedos e brincadeiras, a criança consegue
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criar, imaginar, fazer de conta, experimentar, medir, enfim,
aprender.
Através de brinquedos, jogos e brincadeiras, a
criança tem a oportunidade de se desenvolver, pois além
de ter a curiosidade, a autoconfiança e a autonomia
estimuladas,

ainda

desenvolve

a

linguagem,

a

concentração e a atenção. Como já vimos anteriormente, o
brincar contribui para que a criança se torne um adulto
eficiente e equilibrado, além disso, as crianças aprendem
muito mais se o conteúdo for apresentado em forma de
jogos ou brincadeiras.
As atividades lúdicas estimulam a imaginação e a
criatividade das crianças, fazendo com que ideias e
questionamentos sejam despertados. Por meio das
brincadeiras, brinquedos e jogos é possível trabalhar uma
série de aspectos importantes para a percepção das
crianças, como por exemplo: respeito, cooperação,
igualdade, direitos e deveres, comunicação, interação,
entre outros, além de desenvolver o senso crítico e a
autonomia.
Portanto, nas brincadeiras qualquer coisa pode se
transformar em outra, sem regras nem limitações. O
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professor pode propiciar situações em que a criança possa
utiliza a imaginação e a vivência do seu cotidiano para
enriquecer esses momentos de imaginação e criação.
É importante perceber e incentivar a capacidade criadora
das crianças, pois esta se constitui numa das formas de
relacionamento e recriação do mundo, na perspectiva da
lógica infantil.
Assim, o lúdico se torna fonte inesgotável de interação,
favorecendo

o

desenvolvimento

da

capacidade

de

raciocinar, de julgar, de argumentar, de como chegar a um
consenso, levando às experiências e possibilitando a
conquista e a formação da sua identidade.
Para

definir

a

brincadeira

infantil,

ressaltamos

a

importância do brincar para o desenvolvimento integral do
ser humano nos aspectos físico, social, cultural, afetivo,
emocional e cognitivo.
Brincadeira, segundo o dicionário Aurélio (2002), é “ato ou
efeito de brincar”, ou seja, a brincadeira não envolve
apenas a atividade cognitiva da criança, mas sim, a sua
totalidade,

a

criança

como

um

todo,

no

desenvolvimento integral.

1454

Camila Isabel Bonifácio

seu

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

Brincar é, sem dúvida, uma forma de aprender, mas é muito mais que
isso. Brincar é experimentar-se, relacionar-se, imaginar-se, expressarse, compreender-se, confrontar-se, negocia transformar-se, ser. Na
escola, a despeito dos objetivos do professor e de seu controle, a
brincadeira não envolve apenas a atividade cognitiva da criança.
Envolve a criança toda. É prática social, atividade simbólica, forma de
interação com o outro. Acontece no âmago das disputas sociais,
implica a constituição do sentido. É criação, desejo, emoção, ação
voluntária. (FONTANA E CRUZ, 1997, p.139).

A incorporação de brincadeiras, jogos e brinquedos na
prática

pedagógica,

podem

desenvolver

diferentes

atividades que contribuem para inúmeras aprendizagens e
para a ampliação da rede de significados construtivos.
O professor poderá fazer o uso de jogos, brincadeiras,
histórias e outros, para que de forma lúdica a criança seja
desafiada a pensar e resolver situações problemáticas,
para que imite e recrie regras utilizadas pelo adulto, além
de resgatar as brincadeiras antigas e as músicas infantis,
pois, essas atividades contribuem para as crianças criar,
interpretar, ampliar horizontes e vocabulário, se relacionar
com o mundo em que vive, respeitando regras e o outro.
Assim, Fontana e Cruz (1997) afirmam que no
confronto das possibilidades, no exercício das trocas e
negociações, vai se delineando a disputa entre os modos
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de ver e dizer o mundo e o outro. Emergem, na dinâmica
da brincadeira, as práticas sociais das crianças, suas
histórias em construção no jogo “real” e conflitante das
relações sociais.
Portanto, na educação infantil o brincar cumpre
um papel fundamental, é a atividade por meio da qual a
criança mais aprende e se desenvolve.
Na escola o tempo livre colabora com o espaço rico para
exploração do mundo. Sendo assim, é necessário que o
educador olhe a criança na sua singularidade e
universalidade e entre a singularidade e a totalidade. Um
olhar a partir da criança não sobre a criança, pois a criança
em casa época, cada espaço tem uma especificidade.

LEI

10.639/2003,

AS

RELAÇÕES

RACIAIS

E

O

estabelecida

a

BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A

partir

da

Lei

10.639/2003

foi

obrigatoriedade do ensino de história afro-brasileira e
africana nas escolas públicas e privadas da educação
básica, mesmo a educação infantil não tendo sido
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contemplada diretamente com essa lei, nas Orientações
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil foi relacionada sendo uma importante etapa para
trabalhar a eliminação do preconceito e respeito às
diferenças, assim, o conhecimento da história e cultura
africana possibilita que desde cedo as crianças vivenciem
diversas experiências que favorecerão a igualdade racial.
O papel da educação infantil é significativo para o desenvolvimento
humano, para a formação da personalidade e aprendizagem. Nos
primeiros anos de vida, os espaços coletivos educacionais os quais a
criança pequena frequenta são privilegiados para promover a
eliminação de toda e qualquer forma de preconceito, discriminação e
racismo. As crianças deverão ser estimuladas desde muito pequenas
a se envolverem em atividades que conheçam, reconheçam, valorizem
a importância dos diferentes grupos étnico-raciais na construção da
história e da cultura brasileira (BRASIL, MEC, 2003).

Faz-se necessário desde a educação infantil desnaturalizar
discursos preconceituosos e proporcionar o conhecimento
da cultura africana a fim de que as crianças conheçam
outras narrativas e histórias da cultura negra, com o
objetivo de proporcionar relações respeitosas acerca da
desigualdade que muitas vezes é observada até mesmo
nos pequenos.

1457

Camila Isabel Bonifácio

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

É importante que desde a educação infantil sejam
desenvolvidas práticas que valorizem a história e a cultura
das pessoas em suas diferenças, enfatizando uma
identidade positiva em relação ao grupo étnico que
pertencem, ressaltando e valorizando as conquistas da
população negra, para que as crianças sintam orgulho de
suas raízes e histórias.
Ao incluir pressupostos de formação do professor a exigência de que
esse profissional reflita sobre as diferenças culturais (compreendemos
que essas diferenças incluem o pertencimento dos alunos a grupos
étnicos ou raciais), temos justificada a necessidade imperativa dos
cursos de formação contemplarem a temática da diversidade e da
igualdade étnico-racial. Tal perspectiva parece tornar cada vez mais
concreta a compreensão de que os saberes docentes devem incluir
percepções sobre as diferenças culturais e raciais de seus alunos e os
modos pelos quais se possa trabalhar pedagogicamente com tais
diferenças. Essa perspectiva deveria fazer-se presente tanto na
formação inicial quanto na continuada. (HÉDIO, 2011, p.36).

De acordo com Bento (2011) é preciso em outras formas
de socialização para a produção de novas crianças e
outras infâncias, no sentido de pensar outra forma de
educação com crianças pequenas que podem ser
informadas a partir de uma sociologia da infância que
aborde aspectos de nossa realidade social, cultural,
econômica e, sobretudo, racial.
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De acordo com Hédio e Bento (2011), a educação infantil
pode ser entendida, dentre outros, a partir de dois ângulos
distintos e complementares: o primeiro como território em
que deve ser assegurada a interação respeitosa e positiva
com a diferença. O segundo como instrumento de
transformação social no sentido em que forma a primeira
infância

para

valorizar

positivamente

a

diferença,

dissociando diferença de inferioridade, de tal sorte que a
médio e longo prazo o preconceito e a discriminação sejam
erradicados da sociedade.
Dessa maneira, vele ressaltar que no ambiente escolar há
diversidade cultural e étnica, sendo de suma importância
que o professor promova praticas educativas que tragam
conhecimento e aproximem os pequenos de outras
culturas, para descontruir a imagem negativa da população
negra, com respeito às diferenças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Estamos

imersos

em

um

universo

no

qual

os

conhecimentos repertoriados através da aquisição de
novos saberes advindos do lúdico e da leitura, como
valiosas ferramentas no processo educativo.
A formação pedagógica dá ao professor subsídios
necessários à condução da criança a um universo aonde o
brincar, ultrapassa horizontes, ampliando possibilidades,
desde a dramatização que oportuniza as crianças perceber
e expressarem sensações, como as leituras que amplia o
repertório infantil, possibilitando uma fonte de prazer e
alegria.
Toda ferramenta utilizada em sala de aula, tem um papel
fundamental no desenvolvimento infantil e é por meio das
relações socioeducativas que os saberes, sentimentos e
emoções inerentes ao mundo social e cultural são
construídos e valorizados pelos sujeitos que com eles
interagem, possibilitando que interpretem seu momento,
seu

contexto,

suas

características,

desafios

e

contradições.
Com isso, já na educação infantil é possível que se realize
um trabalho pautado no respeito às diferenças e
valorização da cultura afro-brasileira.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE ENSINO DE
PARTES DO CORPO PARA CRIANÇAS COM
ESPECTRO AUTISTA DA EDUCAÇÃO
INFANTIL DE 3 A 4 ANOS
Danielle de Oliveira Nonato

INTRODUÇÃO

Este

trabalho

tem

por

objetivo

refletir

sobre

as

características, dificuldades e aprendizagens da criança
autista além de propor uma sequencia didática de
Escovação e Higienização dos dentes para alunos autistas.
Sabe-se que o aluno com autismo tem características
únicas e que necessitam de formas de trabalhar
diferenciadas. O aluno com autismo deve ser valorizado
em sua individualidade e o professor deve buscar
ferramentas

para

saber

como

potencializar

a

aprendizagem destes alunos que estão chegando cada vez
mais nas escolas públicas.
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Assim se faz necessário para o professor produzir, através
de estudos e reflexão da prática pedagógica, materiais que
facilitem o desenvolvimento e aprendizagens dos alunos
autistas

SOBRE O AUTISMO
Desde a Antiguidade são conhecidos relatos de pessoas
que, ainda na infância ou em idade adulta, apresentavam
comportamentos

tidos

como

estranhos

aos

comportamentos comuns aceitos socialmente. Alguns
destes comportamentos podem estar relacionados aos
transtornos invasivos e, consequentemente, ao autismo. A
palavra autismo possui origem grega, proveniente de
autos, cujo significado remete à próximo ou de si mesmo,
referindo-se a pessoas retraídas, que não apresentam
interesse pelo mundo exterior.(SILVA, 2016)
Desde a antiguidade tudo foi mudando e muitos conceitos
foram se elucidando. Hoje “o transtorno autista é
considerado um transtorno invasivo do desenvolvimento
(TID). O uso do termo ‘invasivo’ tem a ver com a
consideração de que há um intenso impacto dos
comprometimentos
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recíproca, das habilidades de comunicação (verbal e nãoverbal) e de interesses/ atividades estereotipadas, no
processo de desenvolvimento. O autismo é também
denominado Transtorno do Espectro Autista e é descrito
como uma alteração grave do desenvolvimento infantil e se
manifesta tipicamente entre 18 e 36 meses, possivelmente
como resultado de alteração neurológica que afeta o
funcionamento do cérebro”(IMEP Aula 1).
Acomete cerca de 4 vezes mais meninos que meninas.
Autistas caracterizam-se por prejuízos severos e invasivos
nas diversas áreas do desenvolvimento: dificuldades
relativas às habilidades de interação social recíproca; de
comunicação

e

presença

de

comportamentos

estereotipados – atividades e movimentos repetitivos. O
quadro clínico comumente está associado a outras
condições clínicas, como o atraso neuropsicomotor, que,
embora quase sempre coexista, ocupa uma condição
distinta, sendo necessária uma segunda formulação
diagnóstica para identificá-lo (IMEP Aula 1).
As crianças que apresentam o espectro autista tem uma
organização cerebral muito peculiar. Muitos dos sintomas
do
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comprometimento

no

lobo

cerebral

frontal,

mais

especificamente na área pré-frontal. Essa área é a
responsável

pela

função

executiva,

ou

seja,

pela

capacidade de planejamento a partir de informações –
sensoriais, atencionais e mnemônicas – recebidas pelas
regiões posteriores do córtex, do sistema límbico ou do
cerebelo (MATTOS, 2011)

1.1 COMO É O COMPORTAMENTO E A PARTE
COGNITIVA DO AUTISTA
Verifica-se que é muito importante para um professor saber
como é um autista, como seu cérebro funciona e quais
suas limitações. Conhecer sobre o autismo e quais
habilidades podem ser comprometidas se torna necessário
para o professor ser capaz de produzir materiais para
potencializar a aprendizagens de um aluno autista. Sendo
assim tem-se que:
Crianças autistas podem alterar seus estados de muita
atenção para pouca atenção em algum objeto ou situação.
Eles não conseguem ser multifocados, e prestam atenção
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a detalhes ao invés de figuras inteiras. Eles não
conseguem diferenciar os estímulos ambientais e por isso
fazem escolhas pobres ao que devem se atentar.
A inabilidade do autista para imitar é um dos pontos para
diagnóstico diferencial, já que implica na não percepção do
outro ou do que o outro faz. Assim, desde pequenos,
autistas têm ausência do comportamento imitativo e dos
jogos sociais de bebês (IMEP Aula 1)
A maioria das crianças autistas de baixo funcionamento
(são aquelas onde os sintomas do autismo são maiores)
não desenvolve linguagem comunicativa. Muitas vezes, a
fala destas crianças limita-se à construção frasal deficitária,
ausência de imitação de sons e fala, repetições e
estereótipos sem função comunicativa.
A respeito das funções executivas, que são aquelas que
controlam nossos pensamentos, ações e emoções tem-se
como característico do autismo uma rigidez cognitiva, de
modo

que

há

aprendizagens.

restrição
O

a

adaptação

desenvolvimento

de

a

novas

estratégias

atencionais flexíveis e espontâneas ocorre com baixíssima
frequência (IMEP Aula 1).

1467

Danielle de Oliveira Nonato

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

Conhecendo as limitações que uma criança autista pode
apresentar fica mais fácil de o professor propor estratégias
de ensino.

SOBRE O DIREITO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Assegurada pela Declaração Universal dos Direitos
Humanos (1948) a Educação é um direito de todos, porém,
apenas a partir da Declaração de Salamanca (1994) as
pessoas com deficiência passaram a ser vistas com maior
atenção, principalmente em relação às políticas voltadas à
Educação Especial em escolas regulares. Esta propunha
que crianças e jovens tivessem acesso ao ensino regular,
independente de suas necessidades educacionais, e que
as

escolas

buscassem

adequar-se

às

suas

particularidades (XAVIER, 2017).
A escola

deve desenvolver nos alunos habilidades e

competências que possam garantir que estes alunos vivam
em sociedade que possam saber de seus direitos e
deveres.
O professor deve ser o mediador entre as habilidades
desenvolvidas na educação infantil e os conhecimentos
prévios dos alunos por meio da elaboração de ações
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didáticas e metodológicas, para tornar possível a
ampliação da leitura de mundo e a elaboração de novos
conhecimentos

que

tragam

novas

habilidades

e

competências.
Neste contexto de crianças com Espectro Autista percebese que as mesmas têm seus direitos a educação de
qualidade assegurados e que o ensino do conhecimento
sobre o próprio corpo e no caso específico Conhecimento
das Partes do Corpo e Dança pode lhes trazer grandes
aprendizagens e desenvolvimentos.

DESENVOLVENDO

LINGUAGEM

COM

CRIANÇAS

AUTISTAS

As crianças autistas, dependendo no nível do espectro
autista, tem muita dificuldade para desenvolver a
linguagem verbal, então se faz necessário o professor
procurar outras estratégias e formas de comunicação com
a criança autista.
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Uma proposta de desenvolvimento desta linguagem
alternativa é por meio de cartões e placas de identificação
de atividades. A partir das relações entre o objeto real,
imagem fotográfica, cartões e placas, ilustração, palavra
verbal e escrita elaboraram-se atividades e brincadeiras
para que o educando se aproprie dessas relações
culturalmente estabelecidas. É interessante que para a
criança com espectro autista gradualmente seja inserido
relações de linguagens alternativas das mais simples até
as mais complexas, mais distantes do objeto real, de modo
a ampliar seu universo simbólico. Os objetos, signos,
símbolos e significados correspondentes que fazem parte
do dia a dia das crianças devem ser organizados em
cartões e compartilhados entre elas. Esses cartões ficaram
disponíveis para as crianças brincarem, como modo de
despertar o interesse do educando com autismo para a
realização dessas atividades.
A comunicação alternativa, como por exemplo placas com
desenhos de ações que as crianças vão realizar e com
escrita simples, serve de acordo com a Laura Mattos como
“...apoio na construção do signo, desde que mediada pelo
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professor, possibilita-se a essas crianças a construção de
significados dentro de seus contextos e necessidades
específicas, gerando a compreensão recíproca” . Ainda
para a autora, “o que um aluno pode realizar em um
momento com o auxilio de outra pessoa poderá realizar
futuramente sem tal auxílio”. Portanto, o objetivo foi, por
meio da Zona de Desenvolvimento Proximal 5 – ZDP,
auxiliar no processo de aquisição da linguagem, utilizando
a comunicação alternativa como instrumento, até que o
educando adquira a linguagem verbal e não mais precise
dela.

O CONDICIONAMENTO FÍSICO PARA OS AUTISTAS

Atividades que trazem o Condicionamento Físico para os
autista melhora a qualidade de vida e proporciona o
desenvolvimento das habilidades sociais.
Quando se fala em atividade física para Autista deve-se ter
me mente que procura-se na realidade não só o
condicionamento física mas procura-se a autonomia em
suas atividades bem como conhecimento da rotina e
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aumentas as habilidades sociais desta criança com o
grupo.
A utilização de atividades não coerentes com a cultura da
comunidade e complexa como, jogos desportivos com
regras,

gincanas

e

jogos

imaginário

dificultam

a

aprendizagem e causa frustração no aluno, em função da
tríade autistíca. O professor pode utilizar atividades cíclicas
como natação, cooper, bicicleta ergométrica, musculação,
atividades

em

circuito,

ginásticas,

atividade

de

relaxamento, utilização de músicas e atividades coerentes
com a cultura da social da comunidade em que os alunos
vivem (TOMÉ, 2007)
O local de atividade física poderá ser aberto, mas com
algumas restrições, pouco estímulo visual e auditivo para
que o aluno não se distraia e perca o interesse na
atividade, e ideal sala com paredes claras, com dicas para
que o aluno se oriente como: uma comunicação alternativa
como painel com foto e placas com indicação da atividade
a ser feita e duração, por exemplo. O aluno deverá ir em
direção ao painel destacar a placa, caracterizar a atividade
a ser feita e executá-la, colocar a foto ou placa em um local
determinado ao acabar todos as placas encera a atividade.
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Ao término ou intervalo de cada atividade é necessário que
o aluno tenha um momento dele dentro de um espaço
indicado podendo ficar sentado, fazendo uma atividade de
interesse. (TOMÉ, 2007)
O programa de educação física não deve somente se
concentrado no ensino do movimento técnico, mas na
aprendizagem social no auxilio para o avanço motor e
qualidade de vida é essencial conversar com a família para
compartilhar interesses e expectativas em relação a
atividades, saber como o aluno se comporta em casa o que
gosta de fazer e como se movimenta, obtendo uma
avaliação do comportamento em sua casa e proporcionar
situações na escola para coleta de informações como:
exploração da capacidade motora do aluno o estimulo
cognitivo, os níveis de segurança em resolver problemas
motores,

níveis

estruturais

necessários

para

outra

orientação, grau e atenção sem muita ajuda do instrutor,
níveis de pensamento concreto motivação e interesses
direto (TOMÉ, 2007)
A seleção de atividades deve ser adequada á idade
cronológica, resultados das avaliações e compatível com a
cultura social.
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O professor de educação física para pessoas com autismo
está

envolvido

socialização,

no
não

processo
deve

de

aprendizagem

e

questões

de

priorizar

aprimoramento físico, mas auxiliar no vasto conjunto de
interações sociais, comunicação e comportamento. Para
Tomé o professor deve ser alguém que divida suas
experiências com os alunos, um facilitador que ajuste suas
comunicação para cada situação particular. Os programas
de ensino são oportunos para desenvolver a astúcia e
avanços no desempenho combinações variadas de
habilidades motoras, cognitivas e afetivas.
Com o objetivo de obter um melhor desenvolvimento social
e

condição

física

do

autista,

trabalhar

com

o

condicionamento físico auxilia também outros aspectos
muito importante para um avanço significativo no convívio
social e comportamental, beneficiando uma melhora no
estado emocional, diminuição das estereotipias, melhora
na atenção e concentração (diminuição da hiperatividade),
diminuição da agressividade devido ao aumento do nível
da substancia B-Endorfina e Adrenalina plasmática
aumentando o apetite, melhora no somo e aumenta a
sensibilidade dos agentes farmacológicos (TOMÉ, 2007)
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SEQUÊNCIAS

DIDÁTICAS

PARA

ENSINO

DE

CRIANÇAS COM ESPECTRO AUTISTA
Ao tratar da Educação Inclusiva, é fundamental citar a
relevância do investimento em estratégias pedagógicas
diferenciadas que atuem como objeto de auxílio no
processo de aprendizagem dos alunos que possuem
Transtorno do Espectro Autista. Desta forma, dentre as
diversas abordagens didáticas e pedagógicas que visam o
desenvolvimento cognitivo e intelectual dos alunos,
destaca-se neste artigo o uso das Sequências Didáticas.
De acordo com Marcella Xavier, as sequências didáticas
são tidas como uma maneira de encadeamento e
articulação das diferentes atividades ao longo de uma
unidade didática. Assim, pode-se analisar as diferentes
formas de intervenção segundo as atividades que se
realizam e, principalmente, pelo sentido que adquirem
quanto a uma sequência orientada para a realização de
determinados objetivos educativos. O uso de sequências
didáticas tem por objetivos conduzir os discentes à uma
reflexão e a um entendimento acerca do ensino proposto
na
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adquiridos sejam incorporados à vida dos estudantes e não
apenas no momento da aula ou da avaliação. Ainda
salientam a semelhança, em alguns aspectos, entre o
Plano de Aula e a Sequência Didática como, por exemplo,
os objetivos, materiais a serem utilizados e avaliações,
porém, a Sequência Didática é mais abrangente e é
composta por um conjunto de ações pedagógicas que
visam a promoção da aprendizagem e formação geral do
aluno ( XAVIER, 2017)

5.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE ENSINO DE PARTES DO
CORPO PARA CRIANÇAS COM ESPECTRO AUTISTA
DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 3 A 4 ANOS

Eixo temático: Corpo, gesto e movimento

Conhecimento das Partes do corpo Humano
1) Tema a ser trabalhado:
Corpo humano

2) Objetivo da sequência didática:
- O aluno deve aprender o nome e as partes de seu corpo
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- O aluno deve desenvolver a coordenação motora
- O aluno deve desenvolver linguagem e memorização

3) Conteúdos a serem trabalhados
- Nome das partes do corpo
- Coordenação Motora
- Desenvolvimento da linguagem
- Raciocínio lógico

4) Campos de experiências da BNCC a serem
desenvolvidos:
- O eu, o outro e o nós.
- Corpo, gesto e movimento.

5) Tempo de execução da sequência didática
3 aulas de 45 minutos

6) Materiais necessários para a execução das
atividades da sequência :
- Cartaz grande (tamanho de uma cartolina) com foto de
uma das crianças da turma que mostrará o corpo
humano.
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- placas pequenas que mostre a figura e grafia de cabeça,
braço, perna, cabeça, olhos, nariz, boca, orelha, cabelo,
barriga, nádegas.
- Boneca que mostre as partes do corpo humano
- Televisão para exibição de mídias
- Vídeo Partes do corpo em português - As partes do
corpo- Vídeo educativo, disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=WkLm5-eBuD0
- Vídeo musical Cabeça, Ombro, Joelho e Pé Bob Zoom
disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls
- Placa com menino dançando que ficará a mostra para as
crianças autista no momento da dança.

7) Detalhamento de cada aula da sequência

Momento 1: Ensinando as partes do corpo humano
- Inicialmente a professora deve sentar as criança no
formato de um círculo.
- A professora deve utilizar a boneca e ir mostrando as
partes do corpo da boneca e ir nomeando para as
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crianças. Dizer e mostrar a cabeça, braço, perna, cabeça,
olhos, nariz, boca, orelha, cabelo, barriga, nádegas.
- A professora deve, depois de usar a boneca, colocar o
cartaz no centro da roda e ir colocando as placas com os
nomes das partes do corpo por cima do cartaz, no lugar
certo do membro do corpo descrito na placa.
A professora deve mostrar o cartaz para a cirança com
espectro autista, deixa-lo na sua altura para que a mesma
possa focar sua atenção na explicação da professora .
- Mostrar a placa do menino dançando para as crianças
saberem que agora é hora de dançar.
- A professora deve exibir o vídeo musical Cabeça,
Ombro, Joelho e Pé Bob Zoom disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls
- A professora deve dançar com as crianças e estimular o
canto e a coordenação motora.

Momento 2: Praticando o corpo humano
- Exibir para as crianças vídeo Cabeça, Ombro, Joelho e
Pé

Bob

Zoom

disponível

https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls-
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Após exibição do vídeo pegar o cartaz com a foto da
criança da turma novamente e pedir para as crianças
colocarem as placas com descrição do desenho e grafia
por cima das partes do corpo na foto do cartaz.
- Mostrar novamente a placa com um menino dançando
para as crianças fazerem associação que é momento de
dançar.
- Colocar o vídeo musical Cabeça, Ombro, Joelho e Pé
Bob Zoom disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls
- A professora deve novamente dançar com as crianças
e estimular o canto e a coordenação motora.

Momento 3 Fixação da Coreografia da Música e
Conhecimentos sobre o Corpo Humano
- A professora num outro momento deve passar o vídeo
Cabeça, Ombro, Joelho e Pé Bob Zoom disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=vDee2bF8Xls
- A professora deve dançar com as crianças e estimular o
canto e a coordenação motora.
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8) Finalização da sequência
- Exposição de fotos da criança autista fazendo cada uma
das etapas da sequência didática e mostra da turma
dançando para as outras crianças apreciarem.

CONCLUSÃO

A sequência didática proposta confere ao aluno com
espectro autista muito mais que conhecimento sobre as
partes do seu corpo. Desenvolve na criança autista a
competência e habilidade de conhecer o de seu próprio
corpo, desenvolve coordenação motora no ato da dança,
desenvolve raciocínio lógico e linguagem ao fazer a
associação da placa com o menino dançando e o ato de
dançar, fazendo com que a criança autista saiba da rotina
da turma. Desenvolve ainda inclusão da criança autista
com o grupo e autonomia á medida que a criança autista
vai realizando atividades e entendendo que as mesmas
fazem parte da sua rotina e são importantes para sua
coordenação motora e conhecimentos sobre partes de seu
corpo.
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Percebe-se pelo presente trabalho que a questão das
crianças com Espectro Autista ainda necessita de muita
discussão, pois existem poucos materiais relacionado a
propostas de trabalho com este público em específico.
Avanços como legislação específica, teorias, acesso a
escola já estão garantidos para as crianças com espectro
autista, mas a qualificação do professor e tempo em carga
horária

de

trabalho

destinada

para

desenvolver

específicamente com este aluno não existe ainda.
É um longo caminho que deve ser percorrido pela
sociedade como um todo. Todos devem perceber sua
participação no processo de inclusão, desde a criança que
esta na sala de aula com uma criança que tem espectro
autista, até o professor que precisa de consciência para
perceber a grande importância de um olhar diferenciado,
com

propostas

de

trabalho

diferente,

direcionadas

especificamente para as crianças de espectro autista. Este
professor deve ser conscientizado de que ele pode, com
qualificação e vontade de ensinar, fazer uma enorme
diferença na vida de seu aluno com espectro autista.
A qualificação do professor deve ser algo pensado a nível
de política pública educacional, com as redes de ensino
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municipal, estadual e federal pensando em número de
horas para destinar a produção de propostas pedagógicas,
cursos e auxiliares para os professores que trabalham com
alunos com necessidades especiais e em específico os que
tem espectro autista.
O caminho é longo mas esta proposta de sequencia
didática sobre Dança e conhecimento do corpo humano
para alunos com espectro autista é mais um trabalho que
mostra que aos poucos podemos dar um ensino
humanizado pensando nas necessidades específicas dos
alunos com espectro autista.
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A GESTÃO DA SALA DE AULA E O PROCESSO DE
ENSINO E APRENDIZAGEM

FELICIANO, Geni Lopes Oliveira2

RESUMO
O presente artigo visa discutir a gestão de sala de aula e
as ações adequadas que possibilitem o avanço dos alunos
em sua aprendizagem. Além disso, veremos que para
haver um processo de ensino e aprendizagem e uma boa
gestão de sala de aula o professor deve estar em constante
formação, além de colocar-se como mediador entre o aluno
e o conhecimento. Para que isso ocorra é necessário que
o professor seja capaz de identificar as hipóteses de
aprendizagem de seus alunos e saber organizar as
atividades de forma que atinjam a todos significativamente.
É preciso, também, que o gestor da sala saiba como
efetuar intervenções capazes de levar os alunos a reverem
e formularem novas hipóteses, alcançando assim
habilidades e competências necessárias para serem
leitores e escritores críticos e autônomos.

2

Professora da Rede Municipal de ensino de São Paulo-SP. Graduada em
Língua Inglesa.
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Palavras-chave: Gestão; Aprendizagem; Hipóteses de
escrita; Intervenções.

INTRODUÇÃO
O processo de ensino-aprendizagem tem como palco
principal a sala de aula, é nesse espaço que o professor
exercerá sua função de gestor e para que haja uma boa
gestão de sala de aula o professor deve garantir aos alunos
uma aprendizagem significativa.
Segundo Júlio Furtado3 a gestão da sala de aula é:
[...] o conjunto de medidas que garantem uma aprendizagem
significativa. Essa gestão envolve três sub processos que se interrelacionam intrinsecamente: a gestão da aprendizagem, a gestão da
conduta e a gestão da interação cultural. O professor, enquanto gestor
da sala de aula, precisa apoderar-se, através de formação continuada,
dos conhecimentos e habilidades necessários ao bom exercício de seu
papel.

3

Graduado em Geografia, Pedagogia. Pós-graduado em Orientação

Educacional, Gestalt-terapia e Dinâmica de grupo. Especialista em PNL
(Programação

Neurolinguística).

Diplomado

em

Psicopedagogia

pela

Universidade de Havana, Cuba. Mestre em Educação pela UFRJ. Doutor em
Ciências da Educação pela Universidade de Havana, Cuba. Professor
Universitário (Graduação e Pós-graduação). Ex-reitor Universitário.
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A boa gestão de sala de aula vai além do querer fazer, é
preciso que o professor tome as rédeas de seu
conhecimento e de sua aprendizagem, que deve ser
contínua. É necessário, também, conhecer os alunos, seus
conhecimentos

prévios

e

suas

necessidades

de

aprendizagem de forma a garantir que as atividades
propostas sejam adequadas e significativas, garantindo
assim o desenvolvimento de competências e habilidades
necessárias para que haja uma aprendizagem efetiva.
O presente artigo tem como objetivo discutir a
necessidade de o professor planejar sua rotina de forma
que a gestão de sala de aula ocorra adequadamente e para
tal há a necessidade, por parte do professor, de estar
sempre atualizado, tornando-se capaz de identificar as
hipóteses de aprendizagem de seus alunos e sabendo
propor atividades e intervenções de acordo com essas
hipóteses.
Para embasar a pesquisa foi feita a revisão de literatura de
autores como Anísio Teixeira, Magda Soares, Heloisa Luck
e Emilia Ferreiro, entre outros.
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DESENVOLVIMENTO

ADMINISTRAÇÃO OU GESTÃO: QUAL CAMINHO
SEGUIR?
De forma simplista, podemos dizer que administrar é
planejar, dirigir e controlar pessoas para atingir de forma
eficiente e eficaz os objetivos de uma organização.
Enquanto gerir/gestão é lançar mão das funções e
conhecimentos necessários para, por intermédio de
pessoas, atingir os objetivos de uma organização de forma
eficiente e eficaz.
Segundo Anísio Teixeira (1961) há dois tipos de
administração:
[...] Há uma administração que seria, digamos, mecânica, em que
planejo muito bem o produto que desejo obter, analiso tudo que é
necessário para elaborá-lo, divido as parcelas de trabalho envolvidas
nessa elaboração e dispondo de boa mão-de-obra e boa organização,
entro em produção. É a administração da fábrica. É a administração,
por conseguinte, em que a função de planejar é suprema e a função
de executar, mínima. E há outra administração - à qual pertence o caso
da Administração Escolar - muito mais difícil. Seu melhor exemplo é o
da Administração dos hospitais, em que a grande figura é, digamos, a
do cirurgião; o administrador é apenas o homem que dispõe o hospital
nas condições mais favoráveis possíveis para que o cirurgião exerça
com a maior perfeição possível a sua função. Este é também o caso
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da educação. Administração da escola é também aquela na qual o
elemento mais importante não é o administrador, mas o professor.
Enquanto na fábrica o elemento mais importante é o planejador, o
gerente, o staff, na educação, o elemento mais importante é o
professor. Se este professor é homem de ciência, de alta competência,
e a sua escola é pequena, pode realizar a função de ensinar e a de
administrar. Organiza a sua classe, administra a sua classe, faz os
trabalhos necessários para que o ensino se faça bem. Além disto,
ensina aos alunos, e, mais, guia e dirige os estudos dos alunos. Estão
reunidas nas atividades desse professor as três grandes funções que
vão passar para a Administração. A função de administrar
propriamente a classe; a função de planejar os trabalhos e a função de
orientar o ensino. Se o professor for sumamente competente, a
Administração fica sumamente insignificante.

De acordo com essa ideia de Teixeira, a gestão dos
processos administrativos deve estar sempre em segundo
plano, dando suporte e apoio a gestão de sala de aula, pois
é na sala, junto às crianças que se dá a parte mais
importante do processo de ensino e aprendizagem. Isso
não significa que a administração seja menos importante,
ela é fundamental para a articulação dos processos
educativos que visam desenvolver uma educação de
qualidade.
Assim, o termo Gestão Escolar passou a ser utilizado para
se diferenciar da expressão Administração Escolar e trazer
para o contexto educacional elementos e conceitos
fundamentais para aumentar a eficiência dos processos
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institucionais e melhorar o ensino. A gestão escolar procura
garantir condições adequadas ao desenvolvimento de seus
educandos, ela busca promover o aprendizado de forma
efetiva, lidando com questões concretas da rotina
educacional de forma que se possa garantir o ensino de
qualidade e a formação de cidadãos que possuam as
competências e habilidades indispensáveis para sua vida
pessoal e profissional.
Para Luck:
Gestão é uma expressão que ganhou corpo no contexto educacional
acompanhando uma mudança de paradigma no encaminhamento das
questões desta área. Em linhas gerais, é caracterizada pelo
reconhecimento da importância da participação consciente e
esclarecida das pessoas nas decisões sobre a orientação e
planejamento de seu trabalho. O conceito de gestão está associado ao
fortalecimento da democratização do processo pedagógico, à
participação responsável de todos nas decisões necessárias e na sua
efetivação mediante um compromisso coletivo com resultados
educacionais cada vez mais efetivos e significativos. (Lück, 2009a, p.1)

A orientação de resultados, a busca pela liderança, a
motivação da equipe, a ênfase na qualidade do currículo e
a participação efetiva dos pais, são fatores que devem ser
buscados pela gestão escolar. Dessa forma, considera-se
que o caminho mais completo e eficiente para se atingir
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uma educação de qualidade passa pela Gestão, cujo
trabalho voltado para o pedagógico é mais intenso e
direcionado do que a simples administração dos processos
burocráticos.

2.2. GESTÃO DEMOCRÁTICA NO BRASIL
Nas últimas décadas vivenciamos um processo de
mudanças, causadas pelo avanço tecnológico e pela
globalização. Essas mudanças se espelham também na
educação, exigindo um redimensionamento do papel da
educação e da escola.
Ao longo da história da educação brasileira, encontramos
uma gestão que se apresenta ora paternalista, ora
autoritária,

cujos

princípios

baseiam-se

no

não

reconhecimento do outro como igual.
Nos anos 20, Anísio Teixeira iniciava a luta por uma
educação democrática. Seu manifesto de 1932 garantiu
que na Constituição de 34 a educação fosse concebida
como um projeto nacional de cidadania, em sistemas de
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ensino, administrados por conselhos representativos da
voz plural dos educadores.
Mas, após um período de supressão dos direitos ao
diálogo, somente com a promulgação da Constituição de
1988, passou-se a buscar a estruturação de uma gestão
capaz de delegar funções e compartilhar ideias, deixando
de lado o temor e a necessidade de obediência.
A partir dos anos 90, com a promulgação da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.
9394/1996),

ocorreram

reformas

educacionais

que

destacam a gestão democrática como princípio norteador
da participação ativa de todos os atores e instituições
intervenientes no processo educacional.
O Plano Nacional de Educação (PNE), fixado pela Lei n.
10.172/2001, estabelece diretrizes, objetivos e metas a
serem implementadas nas diversas etapas e modalidades
da educação básica e superior, de modo a garantir o
acesso, a permanência, a gestão democrática e a
qualidade do ensino.
O PNE tem como objetivos:
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A elevação global do nível de escolaridade da população;
.A melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis;
.A redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso
e à permanência, com sucesso, na educação pública;
Democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos
oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais
da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a
participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares
ou equivalentes.

Atualmente, o PNE se encontra em movimento e se refere
ao período de dez anos, entre 2014 e 2024, ele:
[...] determina diretrizes, metas e estratégias para a política
educacional dos próximos dez anos. O primeiro grupo são metas
estruturantes para a garantia do direito a educação básica com
qualidade, e que assim promovam a garantia do acesso, à
universalização do ensino obrigatório, e à ampliação das
oportunidades educacionais. Um segundo grupo de metas diz respeito
especificamente à redução das desigualdades e à valorização da
diversidade, caminhos imprescindíveis para a equidade. O terceiro
bloco de metas trata da valorização dos profissionais da educação,
considerada estratégica para que as metas anteriores sejam atingidas,
e o quarto grupo de metas refere-se ao ensino superior. (Disponível em
http://pne.mec.gov.br/)

Vemos então, que a Constituição, a LDB e o PNE
estabelecem

fundamentos

e

estratégias

para

a

organização e a gestão dos sistemas de ensino e para as
práticas do cotidiano escolar. Destacam assim, a gestão
democrática do ensino público e a autonomia dos sistemas
de ensino e de suas escolas.
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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE SALA DE AULA
A alfabetização se configura como uma das etapas mais
importantes do processo de ensino-aprendizagem e
quando bem conduzido leva o aluno a desenvolver
competências e habilidades necessárias para toda a vida
acadêmica.
Para que esse processo se dê de maneira adequada não
basta apenas que a criança aprenda a codificar e
decodificar palavras, é necessário desenvolver, também,
sua capacidade de interpretar, compreender e assimilar o
conteúdo escrito. Tendo isso em mente, o professor deve
buscar situações de ensino e aprendizagem que levem o
aluno a exercer e interpretar práticas sócias da leitura e
escrita. Esse é o processo que chamamos de letramento.
Portanto, alfabetização e letramento devem caminhar
juntos buscando promover a formação integral do
indivíduo.
Dessa forma, a intervenção pedagógica do professor –
uma boa gestão de sala de aula – deve estar voltada para
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a promoção de aprendizagens significativas para seus
alunos. Isso requer que se faça um trabalho voltado para a
função social da leitura e escrita, pois letramento nada mais
é do que levar a criança a usar recursos da língua escrita
em momentos de fala, antes mesmo de ser alfabetizada.
Para que isso ocorra cabe ao professor disponibilizar uma
diversa gama de materiais impressos, tais como livros,
revistas, cartazes, rótulos de embalagens, gibis, etc. além
disso, o professor deve se colocar no papel de mediador
desse contato, propondo atividades significativas que
levem os alunos a refletirem sobre a estrutura da língua
escrita e falada.

A BOA GESTÃO DE SALA DE AULA E SUAS
CONTRIBUIÇÕES PARA O PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
Para haver uma boa gestão de sala de aula, é
imprescindível que o professor saiba como desenvolver
atividades significativas para seus alunos e fazer boas
intervenções para que haja avanço nas hipóteses de leitura
e escrita das crianças.
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Inúmeras são as sugestões, no entanto, cabe ao professor
identificar a real necessidade de seu aluno e em cima
desse conhecimento organizar suas atividades.
Assim é importante que o professor:
Identifique o que sua turma já sabe, avaliando o nível de
alfabetização no qual se encontram. Para tal é necessário
realizar uma sondagem, ou seja, um ditado de palavras do
mesmo campo semântico – lista de frutas, animais,
materiais escolares, etc. Com base nessa lista o professor
determina qual é a hipótese na qual se encontra cada
aluno.
Organize duplas produtivas, ou seja, agrupe seus alunos
de acordo com a hipótese de cada um. Assim, uma criança
na hipótese pré-silábica deve estar agrupada com outras
da hipótese silábica sem valor a fim de que haja conflitos
na escrita e posterior avanço do pré-silábico.
Proponha atividades voltadas para o sistema de escrita, ou
seja, atividades que proponham a reflexão sobre como se
escreve de forma que as crianças reflitam sobre com que
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letra se escreve, associar os nomes da turma a escrita de
palavras, etc.
Solicite a escrita de listas como um desafio a escrita.
Realize leitura de textos variados a fim de que as crianças
se apropriem da estrutura e características dos mesmos.
Seja escriba para a turma para que estes se coloquem no
papel de escritor mesmo antes de saberem ler e escrever,
para isso é preciso solicitar que as crianças ditem ao
professor e a medida que vão ditando, o professor vai
questionando quais são as melhores opções para se
escrever, que expressões linguísticas deve usar, etc.

AÇÕES EM SALA DE AULA: PROJETOS, SEQUÊNCIAS
DIDÁTICAS E ATIVIDADES PERMANENTES.
Além das ações descritas acima, o professor deve buscar
apoio no trabalho com projetos didáticos, sequências
didáticas e atividades permanentes. A revista Nova Escola
de 15 de janeiro de 2009 trás informações importantes
sobre essas modalidades de ensino, veremos abaixo a
descrição de casa uma.
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Projeto
Conjunto de ações para a elaboração de um produto
final. Uma de suas características é envolver a turma em
todas as suas etapas do planejamento.
O objetivo de um projeto é trabalhar com conteúdos
abrangentes, que deem um sentido mais amplo às práticas
escolares, dando aos educandos corresponsabilidade pela
própria aprendizagem.
A organização de um projeto didático pressupõe organizar
os momentos de planejamento e de discussão em grupo e
trabalhos individuais. Não há limite de duração, cada
projeto pode levar semanas ou meses de acordo com a
proposta de estudo.
A avaliação de um projeto didático deve levar em conta,
principalmente, as aprendizagens realizadas pelos alunos
durante sua realização. Um projeto é bom pelas
aprendizagens que proporciona a seus alunos, em tornar
um trabalho desenvolvido em realidade (produto final).
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Sequência Didática
As sequências didáticas são um conjunto de atividades
planejadas envolvendo um mesmo conteúdo, organizadas
aumentando o grau de dificuldade possibilitando assim o
desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos.
Uma sequência didática trabalha com conhecimentos
prévios dos alunos, permite a interação de conhecimentos
e a interação entre os próprios alunos. Para que uma
sequência didática obtenha sucesso é necessário seguir
alguns passos:
Objetivo: ensinar conteúdos de forma progressiva.
Organização: lida com a ordem em que as atividades serão
propostas.
Como usar: de forma organizada, oferecendo novos
desafios,

e

escolhendo

assuntos/conteúdos

mais

importantes para a turma. A quantidade de atividades de
cada sequência deve ser escolhida de acordo com o
objetivo e da necessidade da turma.
Atividades permanentes
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São

aquelas

realizadas

quinzenalmente.

A

leitura

diária,
diária

é

semanal
uma

ou

atividade

permanente.
Objetivos: tornar um conteúdo familiar ou desenvolver
hábitos nos alunos.
Organização: incluir no plano de aula as atividades
permanentes.
Como

usar:

realizar

leitura

colaborativa,

leitura

compartilhada, trabalhar com atividades ortográficas,
análise de textos bem escritos etc.
Ao organizar seu trabalho, levando em consideração o
tempo, os saberes dos alunos, quais objetivos deseja
atingir e quais atividades deve propor para atingir este
objetivo, a gestão de sala de aula renderá bons frutos, ou
seja, haverá um real avanço na aprendizagem das
crianças.

HIPÓTESES DE ESCRITA
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Segundo Emilia Ferreiro a criança passa por situações em
que elabora hipóteses sobre a leitura e a escrita das
palavras. Essas hipóteses são:
Hipótese pré-silábica
Para Ferreiro:
[..] neste nível, a intenção subjetiva do escritor conta mais que as
diferenças objetivas no resultado: todas as escritas se assemelham
muito entre si, o que não impede que a criança as considere diferentes,
visto que a intenção que presidiu a sua realização era diferente[...]
(FERREIRO, 1985. p.183)

Nessa

hipótese

os

alunos

ainda

não

fazem

a

correspondência entre o falado e o escrito.
A leitura é feita de forma global, com o dedo desliza ao
longo da escrita continuamente.
A escrita pode conter desenhos, símbolos e letras, não
havendo distinção entre letras e símbolos.
Não há preocupação com a quantidade de letras e com que
letras ou símbolos se deve escrever.
Ao avançarem as crianças começam a pensar na
quantidade de letras ou símbolos e nas variações dentro
da palavra e entre uma palavra e outra.
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Hipótese silábica
Nessa hipótese a criança se apresenta de duas maneiras,
com e sem valor sonoro. Num primeiro momento, para
Ferreiro:
Para poder ler coisas diferentes deve haver uma diferença objetiva nas
escritas. O progresso gráfico mais evidente é que a forma dos
grafismos é mais definida, mais próxima às das letras. (FERREIRO,
1985. p. 189)

À medida que avança em sua hipótese a criança, segundo
Ferreiro, passa a:
[...] dar um valor sonoro a cada uma das letras que compõem uma
escrita. Nesta tentativa, a criança passa por um período da maior
importância evolutiva: cada letra vale por uma sílaba. É o surgimento
da hipótese silábica. [...] (FERREIRO, 1985. p. 193)

Nessa hipótese as crianças compreendem que a escrita é
a representação da fala.
Há o estabelecimento da relação entre grafemas e
fonemas, pois as crianças já conseguem perceber os sons
da sílaba.
Atribuem a cada sílaba uma letra, que pode ou não ter o
valor sonoro convencional.
A partir das pesquisas de Emília Ferreiro, houve uma
melhor compreensão de se propor a interação com os
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alunos de hipóteses diferentes para que, a partir do
confronto de hipóteses próximas haja a reflexão e avanço
nas aprendizagens.
Hipótese silábico-alfabética
Nesta hipótese, de acordo com Ferreiro:
[...] a criança abandona a hipótese silábica e descobre a necessidade
de fazer uma análise que vá mais além da sílaba pelo conflito entre a
hipótese silábica e a exigência de quantidade mínima de grafia (ambas
exigências puramente internas, no sentido de serem hipóteses
originais da criança) e o conflito entre formas gráficas que o meio lhe
propõe e a leitura dessas formas em termos de hipótese silábica
(conflito entre uma exigência interna e uma realidade exterior ao
próprio sujeito). (FERREIRO, 1985. p. 196/209)

Os estudos e pesquisas de Ferreiro mostram que alunos
silábicos fazem associação da escrita com a fala, fazem
relação entre grafema e fonema.
Nessa hipótese os alunos não se contentam mais em
representar a fala com apenas uma letra.
No entanto ainda há oscilação quanto ao número de letras
para representar um fonema. A criança pode representar
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uma sílaba de determinada palavra com apenas uma letra
e a mesma sílaba em outra palavra com duas letras.
Hipótese alfabética
Para Ferreiro, nesta hipótese:
A escrita alfabética constitui o final desta evolução. Ao chegar a este
nível, a criança já franqueou a “barreira do código”, compreendeu que
cada um dos caracteres da escrita corresponde a valores sonoros
menores que a sílaba, e realiza sistematicamente uma análise sonora
dos fonemas das palavras que vai escrever. Isto não quer dizer que
todas as dificuldades tenham sido superadas: a partir desse momento
a criança se defrontará com as dificuldades próprias da ortografia, mas
não terá problemas de escrita, no sentido estrito. [...] (FERREIRO,
1985. p. 213)

Nessa hipótese as crianças compreendem o sistema de
escrita alfabético, entendendo que cada um dos caracteres
da palavra corresponde a um valor sonoro menor do que a
sílaba. Suas preocupações e questionamentos são agora
de ordem ortográfica e textuais.
INTERVENÇÕES E ATIVIDADES DE ACORDO COM A
HIPÓTESE DE ESCRITA
Hipótese pré-silábica:
Ambiente alfabetizador com materiais voltados para a
leitura e escrita.
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Lista dos nomes da turma para análise e apoio para outras
escritas.
Atividades que levem a criança a distinguir letras, números
e desenhos.
Jogos de alfabetização: bingo, alfabeto móvel.
A exploração de sons iniciais e finais;
Trabalhar textos conhecidos para formação e construção
da base alfabética;
Atividades que levem a relação do objeto/ figura com a
palavra escrita.
Escrever palavras e refletir sobre essa escrita, fazendo a
comparação das palavras de acordo com a quantidade de
letras e sílabas.

Hipótese Silábica
Trabalhar atividades que levem a criança a analisar as
sílabas, compreendendo assim que elas são compostas
por fonemas geralmente escritos com uma vogal e uma
consoante. A brincadeira da forca, palavras para completar
letras que faltam são exemplos de atividades para que o
aluno desenvolva seus conhecimentos.
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Outra fonte de análise de escrita é o ditado, se após sua
realização o professor problematizar as respostas dos
alunos levando-os e refletir sobre a forma convencional da
escrita.
Escrever palavras com base nas sílabas de outras, por
exemplo, os nomes da turma.
Atividades com sílabas para que os alunos percebam que
as palavras são formadas por elas.
As cruzadinhas são atividades que levam os alunos a
refletirem sobre a quantidade de letras com a qual se
escrevem as palavras. Nessa atividade as crianças devem
preencher os quadrinhos com apenas uma letra e se
sobrarem quadrinhos elas devem voltar e refletir sobre sua
escrita.
Montagem e desmontagem de palavras usando o alfabeto
móvel.

Hipótese silábica alfabética
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Nessa hipótese os alunos já conseguem escrever fazendo
a relação entre o falado e o escrito, mas ainda oscilam na
hora de escreverem, ainda não há total correspondência
alfabética. Deve-se incentivar e intensificar o trabalho com
as cruzadinhas, completar palavras com letras ou sílabas,
realizar ditado de palavras e confrontar as várias escritas,
trabalhar texto de memória etc.

Hipótese alfabética
Nessa hipótese o aluno passa a compreender a construção
alfabética das palavras, mesmo que ainda tenha erros
ortográficos, pois a tendência é escrever de acordo com
aquilo que se ouve ou pronuncia.
Deve-se, nessa hipótese, trabalhar com atividades de
reflexão sobre as regularidades da língua portuguesa.
A realização de leitura compartilhada e colaborativa
contribuem para a análise de textos bem escritos, a
reescrita

de

gêneros

variados,

frases

e

palavras

contextualizadas são atividades que levam os alunos a
construir e consolidar seus conhecimentos sobre a língua
portuguesa.
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Todo o trabalho do professor deve estar voltado para a
leitura, escrita e reflexão sobre a língua. É preciso propiciar
ao aluno contato com gêneros variados que possam servir
de modelos para a análise da função social e da estrutura
deles, levando as crianças a refletir sobre a escrita. Essa
análise de textos faz com que o aluno seja repertoriado e
possa produzir seus próprios textos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O professor possui papel determinante da aprendizagem
de seus alunos. Quando ele atua como mediador do
processo, organizando uma boa gestão da sala de aula o
aluno adquirirá habilidades e competências adequadas
para lidar com a leitura e a escrita de forma crítica e
consciente.
Para haver uma boa gestão de sala de aula é
necessário que o professor esteja sempre buscando
aperfeiçoar seus conhecimentos, para que assim possa
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organizar

de

forma

adequada

os

momentos

de

aprendizagem de seus alunos.
O bom gestor precisa, portanto:
Conhecer seus alunos;
Saber identificar as hipóteses de aprendizagem na qual se
encontram;
Ser capaz de propor atividades significativas;
Realizar

intervenções

que

levem

ao

avanço

na

aprendizagem;
Estar em constante processo de formação;
Ser um mediador entre o aluno e o conhecimento.
Assim, com base nesse perfil de professor, consideramos
que a gestão de sala de aula promoverá com eficiência a
aprendizagem significativa dos educandos, de forma que
se tenha alunos capazes de ler e escrever criticamente e
com autonomia.
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AS BRINCADEIRAS E OS JOGOS DENTRO DO
ÂMBITO ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES
COM SÍNDROME DE DOWN: PRAZEROSO E
SIGNIFICATIVO NA BUSCA PELA INCLUSÃO!
Adinalva Rodrigues Lima Santos

RESUMO
A inclusão escolar vem sendo pauta de muitas discussões não
apenas no âmbito educativo mais também em vários setores da
sociedade, onde a busca pela igualdade de direitos e
oportunidades dentro de um cenário onde a diversidade impera
tem sido uma busca constante e importante. A escola busca essa
inclusão já que pode ser considerada um laboratório para a vida,
e é nesse ambiente que os professores, bem como toda a
comunidade escolar estará envolvida para contribuir no
desenvolvimento dessas crianças e jovens, de acordo com suas
potencialidades e especificidades. Por outro lado, sabe-se que o
preconceito ainda é muito grande, até dentro da escola e a
inclusão ainda tem muitas barreiras para vencer. Para que a
inclusão continue evoluindo, entender seus conceitos e sua
história é primordial. Esse artigo científico utiliza do viés
histórico para explicar por meio do passado, a situação
estabelecida no presente, para que adequadas modificações
ocorram para o futuro. A história da inclusão bem como sua
explicação por meio legal, demonstra todo o caminho tortuoso e
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dolorido que qualquer indivíduo que não estivesse dentro dos
padrões considerados adequados pelas sociedades, tiveram que
passar, pautados por uma intensa exclusão não apenas no
ambiente escolar, bem como em todos os setores da sociedade ao
longo do tempo. Incluir significa muito mais do que permitir fazer
parte, significa entender que cada indivíduo é único, dotado de
qualidades e características, onde aprender na diversidade é o
mais efetivo caminho para uma educação plena e significativa
para todos.
Palavras-chaves: inclusão, inclusão escolar e história.

ABSTRACT

School inclusion has been the subject of many discussions not
only in the educational field but also in various sectors of society,
where the search for equal rights and opportunities within a
scenario where diversity prevails has been a constant and
important search. The school seeks this inclusion since it can be
considered a laboratory for life, and it is in this environment that
teachers, as well as the entire school community, will be involved
to contribute to the development of these children and young
people, according to their potential and specificities. On the other
hand, it is known that prejudice is still very large, even within the
school and inclusion still has many barriers to overcome. For
inclusion to continue to evolve, understanding its concepts and
history is paramount. This scientific article uses historical bias to
explain, through the past, the situation established in the present,
so that appropriate changes can occur for the future. The history
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of inclusion, as well as its explanation by legal means,
demonstrates the entire tortuous and painful path that any
individual who was not within the standards considered adequate
by societies, had to pass, guided by an intense exclusion not only
in the school environment, as well as in all sectors of society over
time. Including means much more than allowing to be part, it
means understanding that each individual is unique, endowed
with qualities and characteristics, where learning in diversity is
the most effective way to a full and meaningful education for all.

Keywords: inclusion, school inclusion and history.
1. INTRODUÇÃO

Antigamente era muito comum observarmos que a presença de
estudantes do público da educação especial em uma quantidade
bem inferior na escola, e isso não era porque existiam menos
indivíduos com algum tipo de transtorno de aprendizagem ou
deficiência, mais sim porque essa educação não era nem um
pouco inclusiva e a evasão e até a não existência desses estudantes
nas escolas era em número extremamente elevado.
Atualmente busca-se essa inclusão dentro do âmbito escolar,
onde são inúmeras as pesquisas, estudos e discussões que
entendem a necessidade da construção de metodologias,
didáticas, e condições para que esses estudantes possam ter
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garantidas as suas aprendizagens, sempre trabalhando suas
potencialidades juntamente com suas especificidades.
Esse estudo científico se justifica pela necessidade de estimular
novos conceitos e formas de aprendizagem para os alunos com
Síndrome de Down e que muitas vezes ficam relegados a um
canto da sala, em uma inclusão ineficiente e mentirosa.
Para tanto, esse estudo científico tem o objetivo de demonstrar
como as brincadeiras e o movimento dentro do âmbito escolar
pode contribuir significativamente no processo de ensino e
aprendizagem do indivíduo com Síndrome de Down dentro da
escola atualmente.
Como metodologia foi utilizada uma revisão bibliográfica, com
uma pesquisa em livros, artigos, trabalhos de conclusão sobre
conceitos acerca da importância do movimento no âmbito
educativo, dos benefícios das brincadeiras e jogos na escola e
como esses conteúdos são efetivos para o trabalho com os
estudantes com Síndrome de Down.
Muito se fala da necessidade da inclusão atualmente e a
escola tem um papel fundamental em todo esse processo, sendo
então de suma importância que o professor, parte também
integrante do mesmo, possa entender cada vez mais sobre esse
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assunto, com a devida apropriação e conhecimento, para que a
efetividade seja real e significativa para esse estudante.
Como foi descrito anteriormente, o ato de brincar, toda essa
ludicidade, que até pouco tempo atrás jamais seria considerado
um instrumento pedagógico, hoje é presença constante no
ambiente escolar. O mesmo com o ato de jogar, presente na vida
do ser humano desde a mais tenra idade, promovendo para o
estudante juntamente com o brincar, o importante ato de se
movimentar, vital em qualquer processo de ensino e
aprendizagem atualmente.
Isso não pode ficar de fora quando nos referimos as crianças do
público da educação especial, no caso desse estudo científico, as
crianças com Síndrome de Down.

BENEFÍCIOS DO MOVIMENTO NA ESCOLA

O movimento, a ação e o corpo propiciam situações educativas
que auxiliam na construção da escrita e da leitura, pois, antes
mesmo de aprender a ler e escrever, a criança já se comunica por
meio de expressões corporais e escreve por meio de códigos
gráficos, brinca e joga de forma espontânea.
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Por meio do movimento, a criança conhece uma forma de
comunicação. Em contato com o meio e com a sociedade, a
criança recorre a temas e questões do seu interesse, além de
aprender sobre o mundo e si mesma pela linguagem corporal por
meio das explorações que faz. Como afirma Tisi (2004, p. 20), o
objetivo geral da educação pelo movimento é contribuir para o
desenvolvimento psicomotor da criança, da qual depende, ao
mesmo tempo, a evolução de sua personalidade e o sucesso
escolar.
Sendo assim, por meio do movimento e atividades voltadas para
a alfabetização e seu interesse, é possível e adequar um
aprendizado da leitura e da escrita de forma lúdica, prazerosa e
natural.
Se pensarmos que a criança aprende só quando é submetida a um
ensino sistemático e que a sua ignorância está garantida até que
receba tal tipo de ensino, nada podemos enxergar. O “saber” quer
dizer “ter”, a partir da construção de uma concepção que explica
certo o conjunto de fenômenos ou de objetos da realidade.
Sendo assim, os conteúdos selecionados para a alfabetização forem conteúdos
extraídos da necessidade da criança conhecer-se e conhecer o mundo a sua
volta, a forma, ou seja, o processo de trabalhar esses conteúdos, de possibilitar
a apropriação da leitura e da escrita, consequentemente, não será o mesmo. A
forma, nesse caso, deverá garantir as mais variadas vivências possíveis da
escrita, no seu uso e função social. (GARCIA, 2008, p. 91)
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Nunca podemos deixar de lado o entendimento acerca de que a
primeira linguagem compreendida pela criança é a corporal, a
linguagem da ação. É através do corpo que a criança interage com
o meio.
Isso não se restringe apenas a aprender a ler, a escrever ou a falar;
refere-se verdadeiramente a valorização e o uso da linguagem por
meio das atividades lúdicas e direcionadas como uma forma de
comunicação e construção do significado do que é aprendido.
Facilitar a alfabetização minimizando os obstáculos a serem
superados é o objetivo das aulas para a sua classe. Com o
desenvolvimento motor a criança alcança também a evolução de
sua personalidade e o sucesso escolar. Dessa forma, “o trabalho
psicomotor beneficia a criança no controle de sua motricidade
utilizando de maneira privilegiada a base rítmica associada a um
trabalho de controle tônico e de relaxamento.” (TISI, 2004, p.26)
Sendo assim, o pedagogo poderá lançar mão de inúmeras
atividades que desenvolvam a questão da alfabetização em seus
alunos, através de brincadeiras e jogos, no pátio por exemplo,
com um certo grau de movimentação.

BENEFÍCIOS DO BRINCAR NA ESCOLA
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A criança, principalmente nas séries iniciais, no processo
educacional, tem como principal característica o movimento e
necessita do mesmo para o seu completo desenvolvimento, seja
ele físico e/ou psicológico e cognitivo.
As crianças necessitam para um desenvolvimento psicofísico harmonioso, uma
dose suficiente de movimentação. Esta necessidade é conduzida pela própria
criança, através de seu acentuado ímpeto de movimento. (WEINECK, 2000,
p. 246)

Na realidade, mais do que uma atividade lúdica e prazerosa, a
brincadeira e/ou o brinquedo podem ser grandes aliados na
formação global dos alunos e não apenas um mero conteúdo no
programa curricular, pois por meio dos dois a criança pode
amadurecer suas funções psicológicas, cognitivas e motoras.
A brincadeira prepara a criança para a vida futura, pois na
infância tem-se por objetivo o treinamento de algumas funções
que serão necessárias para a vida adulta, baseando-se no fato que
sua presença constante e até inconsciente, promoverá nos seus
participantes inúmeros aprendizados.
É através do lúdico que a criança abordará o seu mundo de necessidades e
constrangimentos e se desenvolve, criando e adaptando-se a uma nova
realidade a sua personalidade. A infância é portanto, um período de
aprendizagem necessária a vida adulta. É nesse momento que a brincadeira se
torna uma oportunidade de afirmação do seu eu. (QUEIRÓZ E MARTINS,
2007, p. 07)
Através das brincadeiras a criança demonstra toda a sua espontaneidade,
criatividade e interage com seu mundo interior e exterior. É através delas que
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muitas vezes o professor pode perceber dificuldades motoras, intelectuais e até
afetivas nos seus alunos. (BROUGERÉ, 2006, p. 34)

É importante reforçar que as brincadeiras e os brinquedos têm um
importante papel no desenvolvimento do domínio das noções de
tempo e espaço, pois favorecem o desenvolvimento afetivo e
cognitivo além de ajudarem as crianças a conhecer e dominar o
próprio corpo e conviver com as relações sociais.
A brincadeira por ser uma atividade livre e espontânea, expressa
o lado criativo, imaginativo e autossuficiente da criança. Ela
possibilita as relações interpessoais que ajudam a compreender as
relações sociais. Para Brougére (2006, p. 102), “a brincadeira é
um espaço de sociabilização, de domínio da relação com o outro,
de apropriação da cultura, de exercício de decisão e da invenção”.
Com um olhar mais atento sobre a brincadeira e o brinquedo,
pode-se perceber que a criança elabora a sua visão do mundo,
como lidar com os seus problemas, quais são seus sonhos, suas
preocupações. Na verdade, enquanto brinca, a criança está inteira
e se mostra como se estivesse despida, pois a brincadeira é uma
manifestação integral da mesma: ação, emoção e pensamento.
A importância da atividade brincar é fundamental para a criança no seu
desenvolvimento global, onde as estratégias de ação, a tomada de decisão, a
análise dos erros, lidar com perdas e ganhos, replanejar as ações em função do
movimento próprio dos outros, são algumas das aquisições da mesma.
(GONÇALVES, 2002)

1522

Adinalva Rodrigues Lima Santos

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

Para as crianças das séries iniciais do ensino fundamental, que
tem como características básicas: movimento, criatividade e
convívio social, a brincadeira e o brinquedo surgem como
recursos pedagógicos no que se refere ao desenvolvimento físico
(qualidades físicas, habilidades motoras, sistema corpóreo),
psicológico e cognitivo.
Enfim, ambos atuam no desenvolvimento integral da criança e
tem a vantagem de proporcionar ajuda para a mesma atravessar
as etapas de seu desenvolvimento com muito prazer, o que coloca
essa mesma brincadeira e brinquedo, como suportes pedagógicos
muito importantes na escola, quando aplicados no momento e da
forma adequada, em relação a faixa etária e os objetivos
propostos.

O JOGO DENTRO DA ESCOLA
O jogo na escola pode ser considerado um dos conteúdos mais
utilizados e requisitados nessa área, tanto nas atividades em faixas
etárias menores como nas maiores. Para entender o porquê da sua
predominância, torna-se importante e necessário o entendimento
de alguns conceitos básicos referentes ao jogo e suas
características básicas.
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O ser humano, igualmente a todos os seres da escala biológica,
tem como característica principal o movimento e a criatividade.
Independente da sua espécie, um ser só para de se movimentar
quando tem o seu ciclo da vida encerrado. O movimento
espontâneo ou não é uma sequência de atividades motoras e
físicas que são realizadas conscientemente ou não.
O jogo surge relacionado a esse assunto, por ser a melhor
demonstração da predominância da espécie humana, além disso,
atua como um valoroso contribuinte no desenvolvimento global
da criança.
A palavra jogar refere-se a forma de comportamento organizado, nem sempre
espontâneo, com regras que determinam a duração, intensidade e final da
atividade. Importante lembrar que o jogo sempre tem como resultado a vitória,
o empate ou a derrota. (QUEIRÓZ E MARTINS, 2002, p. 07)

O jogo tem como características básicas a espontaneidade, a
naturalidade, o prazer e o aspecto lúdico. O jogo permeia a vida
de um indivíduo desde a sua infância até a sua maioridade,
atuando também na terceira idade. Segundo Rodrigues (2007, p.
45), “O jogo é uma atividade de separação que possibilita o
equilíbrio entre o mundo externo e o mundo interno, canalizando
as energias das crianças e transformando em prazer as suas
angústias.”.
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O jogo possui uma série de atributos e existem autores que
enxergam de maneiras distintas. Porém todos os autores
pesquisados neste trabalho são similares ao destacar que o jogo
infantil está intimamente ligado ao prazer e ao divertimento.
Os jogos podem ter uma flexibilidade maior nas regulamentações, são
exercidos com caráter competitivo, cooperativo ou recreativo em diversas
situações. Assim, incluem-se entre os jogos, as brincadeiras regionais, os jogos
de salão, de mesa, de tabuleiro, de rua, as brincadeiras infantis em geral e os
jogos esportivos. (BRASIL- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL, 1997, p. 49)

É viável relatar que o jogo prepara a criança para a vida afetiva,
com o treinamento de algumas funções que serão necessárias para
a vida adulta, baseando-se nas suas características físicas,
psicológicas e cognitivas.
Seguindo esse raciocínio atribui-se ao jogo um papel de préexercício para qualquer tipo de convivência e considera-se que
por meio dele a criança amadurece suas funções psicológicas e
psíquicas, como será demonstrado posteriormente neste trabalho.
O jogo representa uma série de movimentos e atos direcionados a um fim,
ainda que inconsciente, pois a criança joga em busca de um objetivo
determinado, não imitando somente os atos do adulto e nem repetindo sempre
os atos atuais. (RODRIGUES, 2003, p. 47)
Ao ver a criança jogando nota-se que enquanto esta atividade está acontecendo,
ela não se interessa no que está acontecendo ao seu redor nem em quem está
ao seu lado, pois só o jogo interessa. É como se ela fizesse um recorte no
mundo, onde comanda a ação com o poder em suas mãos. No momento em
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que a criança está jogando, acontece um distanciamento da realidade, que
proporciona liberdade de criação. (RODRIGUES, 2003, p. 48)

Dentro de todo esse panorama a questão da competição dentro de
um jogo, seja este mais simples ou elaborado está intimamente
ligada ao assunto, pois competir seja contra alguma situação,
alguém ou até com si mesmo, são condutas que ocorrem por toda
a vida de um indivíduo. Nas palavras de Go Tani (1988, p. 129),
“quando uma pessoa ou um grupo tem como objetivo um melhor
resultado em relação a outra pessoa ou um grupo é gerada a
oposição. Esta poderá resultar em competição ou conflito.
Sendo assim, quando a competição está orientada para um
objetivo, havendo uma interação positiva dentro das partes, o jogo
tem a possibilidade de promover inúmeros aprendizados para os
seus participantes, de ordem física, social e cognitiva, afastando
qualquer sensação de conflito que se possa estabelecer nesse
momento, como poderá ser observado mais claramente ao
transcorrer do trabalho.
Com isso pode-se perceber que muitas vezes a criança joga com
o intuito de colocar-se a prova, tentando superar os seus próprios
limites e adversários.
O jogo representa para a criança o papel que o trabalho representa para o
adulto. Como adulto se sente forte de suas obras, a criança sente-se crescer
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com as suas proezas lúdicas. A criança colocada a margem dos trabalhos reais
e sociais, acha um substituto no jogo. (CHATEAU, 2003, p.29)

O professor deve ter em mente, antes de mais nada, que o jogo
acaba constituindo-se no conteúdo mais querido pelas crianças.
Essa premissa é válida tanto no caso de um simples jogo
recreativo ou até a realização de um jogo mais complexo e
elaborado, repleto de regras e necessitando de uma maior
elaboração em relação ao seu acervo motor, cognitivo e
psicológico.
Por ser um assunto extremamente amplo e diversificado, o jogo
possui várias classificações, adequadas para a sua aplicabilidade
de acordo com as suas finalidades e natureza. Também existem
diversas correntes relativas a questão do jogo e da sua
necessidade para o indivíduo, não podendo esquecer também as
suas diferenças em relação as faixas etárias existentes.
Existem diversas correntes e seguidores, que de uma maneira geral, separamse assim: para os filósofos o jogo representa a possibilidade de eliminar o
excesso de energia represada e para os psicólogos é uma forma de infração do
cotidiano e suas normas. Já os educadores consideram muito importante o jogo
infantil como recurso para educar e desenvolver a criança. (KISHIMOTO,
1994, p. 43)

Quando se entra no campo da educação, faz-se antes de mais nada
a necessidade de uma diferenciação entre a brincadeira e o jogo,
ou seja, o seu enfoque educativo e lúdico. Na realidade o jogo
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com função lúdica, é aquele que visa proporcionar o prazer e com
função educativa visa proporcionar o ensino de conteúdos,
buscando-se objetivos.

O equilíbrio entre as duas funções é o objetivo do jogo educativo. Entretanto,
o desequilíbrio provoca duas situações: não há mais ensino, há apenas o jogo,
quando a função lúdica predomina ou o contrário, quando a função educativa
elimina todo o prazer, restando apenas o ensino. (KISHIMOTO, 1994, p. 19)

Sendo assim, torna-se necessário que o jogo além de ensinar e/ou
educar o aluno (as crianças), seja também capaz de proporcionarlhe prazer, divertimento e expansão da sua criatividade e
capacidade de expressão.
Além disso, para uma melhor aplicação prático-didática, o jogo
possui uma divisão toda própria para que sua adequação à faixa
etária, para que ocorra de forma simples e com sucesso. Para
Teixeira (2013, p. 34), “os jogos podem ser divididos em
sensoriais (aqueles que ajudam a desenvolver apenas os sentidos),
motores (aqueles que desenvolvem principalmente o aspecto
físico) e de raciocínio”.
Os jogos motores promovem uma grande atividade das massas
musculares, atuando no organismo em geral. Desenvolvem as
qualidades físicas (ritmo, coordenação motora, flexibilidade,
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agilidade, equilíbrio, velocidade, resistência e força) e as
habilidades motoras (de locomoção e estabilização).
Os jogos motores podem ser recreativos ou desportivos. Os jogos recreativos
visam o lúdico, proporcionando satisfação pessoal. Os jogos desportivos visam
desde a aprendizagem de gestos simples do jogo, até a técnica de um esporte.
(RODRIGUES, 2003, p. 152)

Os jogos sensoriais e de raciocínio são de pouca movimentação e
de pouco desenvolvimento no aspecto físico do aluno.
Os jogos motores apesar de terem a capacidade de desenvolver principalmente
o aspecto físico, também contribuem para a melhora e o aprendizado de
questões relativas ao aspecto cognitivo e psicológico. Portanto, esse é o grande
segredo para que o profissional de educação física consiga contribuir no
desenvolvimento do seu aluno como um todo. (RODRIGUES, 2003, p. 153)
Estabelece uma ordem para o aparecimento dos jogos. Na primeira infância os
jogos funcionais, os jogos simbólicos um pouco antes dos 3 anos, nos
primeiros anos da escola do ensino fundamental os jogos de proezas e os jogos
sociais, mais comuns no final da infância. (RODRIGUES, 2007, p. 50)

Contudo, existem vários autores que definem uma evolução
classificatória (de acordo com a idade do indivíduo) para o jogo.
Esse trabalho não tem o intuito de promover ou criar um longo
embasamento sobre essa questão, apesar de ser importante relatar
a opinião de Piaget sobre o assunto.
Para Piaget a evolução dos jogos obedece aos estágios: jogos práticos
(brinquedo funcional), que consiste nas explorações sensório-motoras; jogos
simbólicos, que compreendem dramatizações de ações; jogos com regras dos
7 aos 8 anos e que constituem até a fase adulta. (RODRIGUES, 2007, p. 50)
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Na realidade os chamados “jogos práticos” também são
denominados de exercícios. Os três tipos de jogos idealizados por
Piaget, estão baseados em pesquisas sobre o desenvolvimento da
inteligência e a gênese do conhecimento
De acordo com Piaget, temos 3 tipos de jogos: jogo de exercício ou prático
(jogo com a finalidade do próprio prazer pelo seu funcionamento); o jogo
simbólico (não tem limites funcionais, acrescentando um espaço onde podem
haver conflitos e pode-se fazer de conta, aquilo que a realidade não permite) e
o jogo de regras (é intensamente social, promovendo relações mais amplas,
representando as coordenações sociais, as normas a que as pessoas se
submetem para viver em sociedade). (FREIRE, 1997, p. 116-117)

Contudo, independente da classificação existente, os jogos
sempre devem ter o objetivo de divertir e ao mesmo tempo
ensinar, no que se refere ao desenvolvimento global do indivíduo.

AS DIFERENÇAS ENTRE JOGAR E BRINCAR
Quando pronunciamos a palavra jogo, muitas coisas passam pela
cabeça das pessoas, como: diversão, brincadeira, competição,
ganhadores, perdedores e assim por diante. Muitas vezes, por não
terem o adequado conhecimento, as mesmas acreditam que os
jogos e as brincadeiras podem ser considerados a mesma
atividade.
Brincar trata-se de uma proposta criativa e recreativa de caráter físico ou
mental, desenvolvida espontaneamente, cuja evolução é definida e o final nem
sempre previsto. Quando sujeito a regras, estas são sempre flexíveis e o seu
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maior objetivo é a prática da atividade em si. (QUEIRÓZ E MARTINS, 2002,
p. 07)

As brincadeiras acompanham o ser humano desde a mais tenra
infância, chegando a sua maioridade, onde até os bebês sem saber
definir essa questão, pela simples sensação de prazer e alegria,
brincam.
O fato é que desde os tempos mais remotos até os dias de hoje, a
criança brinca e utiliza-se das suas brincadeiras como cena do seu
cotidiano. Contudo, muitas vezes as brincadeiras podem
proporcionar as crianças experiências não prazerosas, como as
que o resultado final não satisfaz e, no entanto, as mesmas
continuam brincando.
Em relação a motivação para o início da brincadeira, relacionando-a ao
desenvolvimento, a criança pequena possui como característica a realização
imediata dos seus desejos (chupar chupeta, pegar um chocalho...) e quando
surge o início da sua fase pré escolar surgem também os desejos provenientes
de um universo mais amplo, o dos adultos. Para a criança resolver esse conflito,
desejos que não podem ser realizados imediatamente, ela recorre ao mundo da
imaginação para construir então a brincadeira. (VIGOSTKY, 2017, p. 82)

Com essa citação, pode-se perceber que o ser humano a
brincadeira é inata, é natural e cultural, pois ela está assim como
o brinquedo impregnado de influências também externas.
Outra questão importante é a aproximação e a similaridade entre
a brincadeira e o lúdico. “O lúdico é tudo aquilo que diverte e
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entretém, seja em forma de atividade física ou mental.”
(QUEIRÓZ E MARTINS, 2002, p. 7)
Na realidade, o lúdico pode estar presente tanto no jogo quanto
na brincadeira, sendo muito importante para a criança e um
valoroso instrumento para o educador, no que se refere ao
desenvolvimento do seu aluno.
Atualmente, pode-se perceber a confusão entre a brincadeira livre
e sua didática aplicação (aplicação como conteúdo programático
no transcorrer das aulas). Existem professores que utilizam a
atividade lúdica somente pela transmissão de conteúdos,
descaracterizando a brincadeira, pois a criança não possui o
domínio da ação, pois o domínio está nas mãos do professor. Por
outro lado, também existem professores que levam seus alunos
para brincar e os deixam livres, sem ter ideia de que forma essa
atividade atua no desenvolvimento infantil.
Independentemente de ser um jogo ou uma brincadeira, o
professor deve estar bem ciente da atividade que está ministrando,
seus objetivos e sua correta caracterização.
O jogo, diferenciando-se da brincadeira possui regras não tão
flexíveis, onde existe um início, um meio e um fim. Além disso,
a presença de ganhadores e perdedores são fundamentais em um
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jogo, que possui objetivos entre si, que não pode ser caracterizada
apenas como a prática da atividade em si.
O jogo pode ser adulto ou infantil, o que não causa constrangimento, diferente
da brincadeira e do brinquedo. O jogo pressupõe a presença de uma função
como determinante no interesse do objeto e anterior ao seu uso legítimo. Tratase da regra. (BROUGÉRE, 2006, p. 66)

Ao entrar no campo da educação, faz-se necessário uma
diferenciação entre a brincadeira e o jogo. Quando a brincadeira
é proposta pelo professor com o objetivo de resultado deixa de ser
brincadeira. Quem domina a ação nessa atividade é a criança,
definindo e desenvolvendo os rumos da mesma, assim como qual
é a hora de parar. Quando o professor domina a ação passa a ser
um trabalho, um jogo, tendo a função de ser lúdico e educativo ao
mesmo tempo. “Quando não há uma correta definição e
aplicação, não há mais ensino e sim apenas jogo ou o contrário,
há

apenas

uma

brincadeira

com

errôneos

objetivos.”

(KISHIMOTO, 1994, p. 19)
Sendo assim, o professor deve ser conhecedor desses conceitos,
para que possa utilizá-los em suas aulas, podendo atingir os seus
reais objetivos com muito mais segurança, sucesso e prazer por
parte de seus alunos.
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BENEFÍCIOS
BRINCADEIRAS

DAS

ATIVIDADES

PARA

OS

LÚDICAS

ESTUDANTES

E

COM

SÍNDROME DE DOWN

O movimento pode ser considerado o meio principal de
construção de conhecimentos por parte da criança, onde a
capacidade

de

expressão

relaciona-se

diretamente

ao

desenvolvimento da socialização, onde o papel da educação
física, como forma de linguagem vem proporcionar novos
instrumentos de comunicação de ideias e relações entre os
indivíduos.
A criança adquire a capacidade de relacionar a fantasia e a
realidade, o seu corpo e o mundo, supera dificuldades,
construindo possibilidades de desenvolvimento pessoal em todas
as suas dimensões.
É notória a importância do movimento corporal, para a formação
do indivíduo, tanto como instrumento construtor da inteligência
como também um meio de manifestação importante do mesmo.
O movimento, é considerado como um dos meios para esse
indivíduo traduzir para o exterior os seus sentimentos e suas
ideias e de construir, por ele mesmo, um elemento primordial e
objetivamente perceptível da personalidade.
1534

Adinalva Rodrigues Lima Santos

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

A criança com Síndrome de Down, apesar de ter várias de suas
características físicas e psicológicas limitadas, tem uma
comprovada capacidade de aprender. A adaptação educativa dos
métodos e avaliações faz com que haja progresso dentro do
contexto educacional. Ela tem uma maior facilidade de
aprendizado, quando há repetições de atividades antes de
modificá-las. As imitações também facilitam, pois além de serem
divertidas para as crianças elas acabam por copiarem os
movimentos.
Elogiar a criança durante uma brincadeira que foi executada de
forma correta, evita que a mesma fique frustrada, por exemplo,
durante uma atividade que precise ser utilizado os dedos como
ato de pinçar, devido a suas limitações, ao não conseguir fazer o
movimento a criança com SD, pode lançar o brinquedo, e ao
chegar nesse estágio fica um tanto quanto complicado retirá-la do
mesmo, porém a música, a dança e movimentos corporais podem
ajudar a acalmá-las.
Com isso, talvez seja necessário evitar brinquedos e atividades
que não sejam compatíveis às limitações. A segurança das
crianças e o acompanhamento de perto das atividades realizadas,
garantem o primeiro estágio de desenvolvimento, a avaliação do
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professor, quanto às maiores dificuldades da criança é o que irá
facilitar quanto aos métodos e atividades a serem desenvolvidas.
Desse modo, é fundamental, que ao se iniciar um processo de
atividades para crianças com Síndrome de Down, seja
considerado todo o seu contexto sociocultural, suas deficiências
corporais, enfim, suas potencialidades. Para que seja construído
um trabalho focado no desenvolvimento individual, garantindo o
direito ao aprendizado e a cidadania. Com isso, o professor pode
buscar atividades que sejam compatíveis para o desenvolvimento
das crianças com Síndrome de Down, junto às outras crianças,
para que haja a socialização e um bom desempenho no
aprendizado cognitivo e corporal das mesmas, sem que tenha
maiores problemas.
Brincadeiras, jogos e esportes são estratégias favoráveis ao
desenvolvimento de qualquer pessoa, inclusive a que possui
síndrome de Down. O desenvolvimento da autonomia na criança
é aspecto fundamental para a maturidade emocional e o equilíbrio
entre o psíquico e o desenvolvimento pressupõe, ainda, no caso
de quem possui Síndrome de Down, o aprimoramento da
coordenação motora, a organização espacial, a melhoria do
controle segmentar. (LOPES, 2002, p. 41)
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Pelas atividades motoras, aumentam-se a atenção e a
concentração, a antecipação e estratégia, a discriminação
auditiva, o raciocínio lógico, a criatividade, a percepção de figura
e fundo e a melhoria do desenvolvimento do próprio jogo.
Acrescente-se ao elenco de vantagens o desenvolvimento da
musculatura, que é fundamental para quem possui Síndrome de
Down, uma vez que uma das características dessa pessoa é a
hipotonia generalizada. (LOPES, 2002, p. 49)
O desenvolvimento corporal é importante por melhorar a
autoestima e a interação social, mas também é determinante no
que se refere ao aspecto físico do indivíduo. Afinal, vive-se numa
sociedade que infelizmente preza muito as aparências. Elas não
devem ser os aspectos principais de atenção no desenvolvimento
das atividades psicomotoras, e sim a questão da melhora da saúde
como um todo que a mesma é capaz de promover, objetivando de
uma forma geral e final, uma melhor qualidade de vida.
Um corpo fisicamente apto em geral é associado com uma
aparência física mais desejável. A imagem corporal de pessoas
deficientes muitas vezes é bem negativa, devido às suas
necessidades específicas. Esta atitude negativa com o corpo é
muitas vezes generalizada e domina seus ideais de como
aparecem para os outros. Aumentando a aptidão física dos
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indivíduos portadores de deficiência, uma mudança positiva pode
ocorrer. (LORENZINI, 2002, p. 40)
O movimento exerce um papel de fundamental importância para
o

desenvolvimento

do

aluno.

Através

dela

podemos

proporcionar-lhe condições de vida compatíveis com as da
sociedade, buscando assim o caráter da normalização, a instrução,
o direito, a socialização e sua conscientização como forma de
integração em seu ambiente, respeito as suas diferenças
individuais, suas necessidades, possibilidades e limites pessoais.
(LORENZINI, 2002, p. 18)
Durante as atividades motoras lúdicas, pode-se perceber que as
mesmas de uma forma geral, tem a capacidade de desenvolver a
consciência corporal, muito importante para a evolução da
criança, justamente por se tratar de um alicerce fundamental para
a construção das demais habilidades e conceitos que virão em
seguida à criança, em especial aquela com Síndrome de Down.
Nesse caso, de acordo com Voivodic (2004), a mesma constrói
sua inteligência por meio de experimentações concretas, que aos
poucos vão sendo interiorizadas de maneira mais indireta e
abstrata, já que em um primeiro momento ela tem a necessidade
de contato direto e concreto com seu objeto de aprendizagem que
é neste caso, o seu próprio corpo.
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Não podemos esquecer também quer os portadores da Síndrome
de Down tem uma tendência natural a uma compulsão alimentar,
o que pode levar a uma alta do peso corporal, assim como uma
pré-disposição a doenças do coração. Por isso, a necessidade do
estimulo ao movimento, onde a partir daí pode se entender que
essa criança pode sair da inércia, do sedentarismo, acelerando seu
metabolismo como um todo, gastando calorias e fugindo do
sedentarismo, tão maléfico a mesma. (VOIVODIC, 2004)
Entender que movimento dentro da escola possui muitos
benefícios para os indivíduos com Síndrome de Down, com a
utilização de conteúdos como os jogos e as brincadeiras,
promovendo a verdadeira inclusão e desenvolvimento dos
mesmos, pode ser considerado o verdadeiro objetivo do educador
atualmente.
7.CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca pela inclusão dentro do âmbito escolar se tornou uma
premissa básica para a tomada de consciência de uma sociedade
que acima de tudo tem que entender que a diversidade é real e é
o que torna essa mesma sociedade capaz de se desenvolver em
todos os sentidos.
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A escola há algum tempo já percebeu que precisa aproximar os
conteúdos da realidade de seus estudantes, para que possa realizar
um efetivo processo de ensino e aprendizagem, que seja
significativo, prazeroso e útil além dos muros escolares.
Em face disso tudo, a ludicidade, as brincadeiras e os jogos
passaram a fazer parte do cotidiano escolar, desde a mais tenra
idade, desde os anos iniciais até o ensino médio, podendo estar
presente em todos os componentes curriculares existentes.
Todo esse panorama e conceito, também se estabelece quando os
estudantes são do público da educação especial, e graças a todo o
processo de inclusão que vem sendo realizado na educação, os
mesmos também devem ter esses conteúdos nas suas atividades
escolares

para

uma

significativa

contribuição

no

seu

desenvolvimento.
No caso do estudante com Síndrome de Down, o movimento
aliado a toda essa ludicidade, contribui para seu aspecto
cognitivo, motor e emocional. Estimula a movimentação,
melhorando o equilíbrio, a força, a coordenação motora, a noção
espacial, lateralidade e contribui no combate a obesidade (muito
comum nessa síndrome). Na parte cognitiva, tanto as brincadeiras
quanto os jogos possuem comandas e estimulam o entendimento,
a interpretação, a busca da resolução de problemas e assim por
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diante. Na questão emocional, estimula a socialização, a inclusão,
a parceria e o trabalho em grupo.
Que esse artigo sirva também de estímulo para que mais
profissionais da educação busquem estudar mais, pesquisar mais
sobre esse assunto e de como ele pode ser realmente significativo
para esse público.
A verdadeira inclusão passa por situações que estimulem o
agregar, o incluir em sua plenitude, com a utilização de tudo que
é significativo para

o estudante, na busca pelo

seu

desenvolvimento pleno e efetivo.
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APLICANDO OS JOGOS TEATRAIS NA
MEDIAÇÃO DE LEITURA

Eli Marta Cardoso Mota

O GRUPO

Os alunos têm de dez a quatorze anos, são vinte e
uma meninas e quatro meninos do 6º ao 9º ano do ensino
fundamental

da

E.M.E.F.

Bartolomeu

Lourenço

de

Gusmão, zona leste de São Paulo.
Alguns realizaram o curso de Mediação de Leitura
em outubro de 2014, outros entraram em março de 2015.
No grupo também existem alunos novos na escola e muitos
que não tinham amizade mesmo sendo da mesma sala.
Nessa nova formação foram selecionados três
alunos para o acompanhamento de sua evolução
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expressiva a partir do trabalho com os jogos teatrais na
proposta de Viola Spolin (2001) no primeiro semestre 2015.
Os nomes dos alunos foram substituídos por letras
do alfabeto nos registros de mediação e nos depoimentos
solicitados.
O critério para essa seleção foram os que
apresentavam maior dificuldade de se relacionar com o
grupo, também tinham dificuldade com a leitura em voz alta
e silenciosa e muita timidez, dificuldade de se expressar
oralmente e por escrito, também problemas de disciplina e
problemas familiares. As intervenções ou comentários
como professora formadora (coordenadora), conforme
denominação proposta pela autora está em negrito.
Segundo (KOUDELA, 2001, p.42), cada ficha contém um
item denominado “áreas de experiência”, que se refere às
áreas que podem ser exploradas através do jogo. Foram
selecionados três jogos teatrais dentre muitos que foram
trabalhados e que fazem parte do Fichário de Viola Spolin
(2001) para que se pudessem observar as reações
positivas ou não dos alunos acompanhados pela pesquisa.
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Mas em cada jogo existem as variações propostas que
foram desenvolvidas pelo professor.
O professor (coordenador) pode trabalhar com o
desenvolvimento de agilidade verbal, corporal, sensorial,
observação, memória ou qualquer outra situação de
aprendizagem, buscando a interação do grupo, a
descoberta de habilidades, para a melhora da expressão
que é nosso objetivo na leitura. Ao final do primeiro
semestre

realizaram

uma

autoavaliação

para

que

pudessem observar as respectivas percepções sobre si
mesmos.

PRIMEIRO MOMENTO DE APLICAÇÃO
Os

jogos

teatrais

apresentados

nesse

acompanhamento foram realizados em três momentos
diferentes das formações do grupo de mediadores de
leitura, para que se pudesse observar alterações no
comportamento expressivo dos alunos conforme iam
recebendo diferentes estímulos (corporal, verbal, musical).
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O primeiro jogo: Caminhada no espaço (vide anexo 1)
Após as instruções para as caminhadas no espaço
utilizando as características físicas de cada participante
(cabeça baixa, ombro curvado, etc.), foi solicitado que
“tipos” ou personagens fossem assumindo aquelas formas
físicas, com qualidades. Por exemplo: velha brava; homem
humilde; jovem tímido; bêbado alegre (apenas com
atitudes corporais sem palavras).
Obs.: O comando solicitado foi para que se
mantivesse o foco, sentisse o espaço e o personagem
neste espaço.
Os alunos realizaram a atividade de “caminhada no
espaço” ora de olhos fechados, ora abertos para que
aumentassem suas percepções sensoriais sobre os outros
participantes, sobre si e o espaço onde estavam.
Durante o jogo também foram propostas duplas que
aleatoriamente se uniam e conforme os comandos
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apresentados

tinham

que

se

mover

observar

o

personagem do outro e interagir com ele sem palavras.
Observação sobre alunos: P.H.G., N.C.P. e C.F.P.
P.H.G.- Caminhava sempre se escondendo atrás do
boné e do capuz do blusão, mantinha uma atitude corporal
retraída (ombros curvados, cabeça baixa). Demostrava
falta de repertório corporal para realizar a atividade
proposta. Interagia bem om os colegas desde que não
fosse solicitado para realizar nada. Sempre procurava se
esconder.
N.C.P. – Andava lentamente e demorava a entender
e responder a comandos durante o jogo. Quebrava o
silencia dizendo não saber o que fazer. Apresentava medo
da exposição e não consegui solucionar os problemas
apresentados. Expressão sempre inalterada e sem energia
nas ações.
C.F.P. – Parecia mais interessada, mas quando
solicitada apenas imitava o gesto ou palavras já
apresentadas por outros participantes, sem nada de novo.
Não interagia bem com o grupo.
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SEGUNDO MOMENTO DE APLICAÇÃO
Segundo jogo: Dar e Tomar: leitura – (vide
anexo2)
Começamos esse jogo com a mesma passagem do
poema, depois fizemos com passagens diferentes e
fizemos com pequenos contos. No início do jogo todos os
participantes falavam o texto ao mesmo tempo sem se
preocupar com os outros participantes. Ao sinal do
coordenador fez-se silêncio e apenas um jogador iniciou a
leitura. Alguém “tomava” a leitura do outro muito
rapidamente, após algumas repetições o texto se tornou
fluente como se apenas uma única pessoa estivesse lendo.
A atividade esta registrada em foto (figura 2).
Observação sobre os alunos: P.H.G., N.C.P. e
C.F.P.
P.H.G. – Sempre com receio de ler em voz alta,
participou lendo com maior desenvoltura quando a leitura
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era em conjunto, quando começou a “dar e tomar”
demorava a fazer intervenções.
N.C.P. – Apresentou uma leitura muito mais fluente
e sua postura corporal indicava uma atitude firma que era
percebida na hora de “dar e tomar” do jogo.
C.F.P. – Iniciou o jogo lendo baixo, mas foi
demostrando confiança para interromper os colegas e
“tomar” a leitura. Ao final comentou que estava com receio
de gaguejar, mas quando conseguiu realizar não queria
mais parar.

TERCEIRO MOMENTO DE APLICAÇÃO

Terceiro jogo: Jogo dos seis nomes (vide anexo
3)
Iniciamos

o

“jogo

dos

seis

nomes”

como

aquecimento “verbal” da maneira como foi descrita. Em
seguida
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continuava as palavras do anterior com o mesmo tema. Por
exemplo: nomes de livros, personagens de romance,
personagens de quadrinhos.
Começamos em seguida a construção de pequenos
fragmentos de histórias (Construindo uma História – A76).
O coordenador escolhe um jogador que iniciará contando
história conhecida ou inventada. O coordenador aponta
aleatoriamente para outros jogadores que devem continuar
a partir de onde o último jogador parou.
Muitas vezes a história perdia o argumento inicial e
precisava ser retomada. Mas o processo foi bastante
produtivo, os jogadores com bastante dificuldade diziam
poucas palavras e assim ganhavam maior confiança e
eram solicitados novamente. Ao final a história chegou a
uma narração coerente e criativa, e fizemos alguns relatos
escritos.
Esse jogo é muito importante para a familiaridade
com as palavras, ampliação do vocabulário, melhorar a
oralidade, desinibir, exercitar a criatividade, a percepção, a
escrita. (Vide anexo 6 – Fig.3).
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Observação sobre alunos: P.H.G., N.C.P. e C.F.P.
P.H.G. – O aluno não gosta de iniciar as dinâmicas,
mas já consegue realiza-las com maior desenvoltura e
fluência de raciocínio. Nas propostas narrativas já
apresentou sensível mudança no vocabulário, argumento
e expressão oral.
N.C.P. – Apresenta muita dificuldade na seleção de
palavras, mas melhorou a fluência narrativa e acredita mais
em si para iniciar a atividade.
C.F.P. – A apresentação diante dos colegas é
realizada com mais atitude e determinação e mesmo
errando, recomeçava a atividade.
Os três alunos observados apresentaram uma
mudança

realmente

significativa

junto

aos

alunos

mediados. Eles leem com segurança e como sabem das
suas limitações e dificuldades de aprendizagem têm maior
paciência com as crianças e criando assim uma empatia
que conquista os pequenos durante as mediações. Outro
ponto importante é a concentração que eles mantêm
durante a mediação de leitura. Selecionam com cuidado o
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acervo literário que vão apresentar para que se sintam
mais seguros realizando a leitura de um livro que eles já
leram e com isso fazem as intervenções com procedência.
Já conseguem apresentar com clareza as imagens
conduzindo

as

leituras

de

modo

a

incentivar

as

descobertas mais sutis das crianças na leitura. Na criação
de texto os alunos P.H.G. e N.C.P. ainda apresentam muita
dificuldade de expressão e defasagem em relação aos
alunos do mesmo ano. O aluno C.F.P. melhorou, mas
ainda tem dificuldade de relacionamento com o resto do
grupo o que não acontece quando está com as crianças
durante a leitura.
Podemos concluir que

houve uma

evolução

considerável com a aplicação dos jogos teatrais para
complementar

a

formação

expressiva

dos

alunos

participantes do projeto Mediadores de Leitura. Mas toda a
aplicação dos jogos teatrais como forma de ampliação
global da expressão pode apresentar diferentes resultados,
dependendo do grau de aplicabilidade do trabalho.
Os alunos analisados apresentaram evolução na
leitura em voz alta, no relacionamento interpessoal,
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oralidade, mas ainda apresentam grande dificuldade de
expressão escrita. (Vide anexo 5)

O PROCESSO

Durante os encontros formativos, as atividades
sugeridas para os Mediadores de Textos Literários
proposto pelo Projeto Adolêser (função da literatura, papel
do mediador, acervo, experimentações, planejamento da
mediação, registro e avaliação das ações) foram realizados
e também o resgate às brincadeiras e canções populares
infantis.
As aulas iniciavam com aquecimento corporal
(brincadeiras populares e jogos) era feita a divisão dos
grupos, duplas, trios conforme a proposta. Em seguida
eram apresentadas as regras dos jogos e determinado o
foco. Após uma sequência de jogos e brincadeiras a
realização das rodas de conversa, eram para que as áreas
de experiência que tinham sido trabalhadas, fossem
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retomadas para discussão. Em seguida a proposta de
leitura era apresentada com objetivo de possibilitar o
treinamento enquanto aluno-leitor e aluno-mediador.
As leituras ora eram realizadas em voz alta para
todo o grupo, ora em duplas para que o parceiro pudesse
fazer comentários mais particulares.
Os jogos objetivavam inicialmente a união do grupo
e colaboração, participação respeito às diferenças. Pois os
alunos eram de anos e salas diferentes variando de onze a
quatorze anos e muitos não se conheciam.
A improvisação, jogos de mudanças rápidas
corporais, trocas de ações, exploração do espaço, todos
contribuíam consideravelmente na rapidez de raciocínio,
na timidez, na descoberta de novas atitudes corporais e
postura.
Aos

poucos

alunos

com

maior

dificuldade,

apresentaram uma melhora significativa, principalmente
com relação à confiança em si e no grupo. E encaram os
desafios como parte do processo. Os constantes elogios
cada vez que conseguiam minimamente realizar algo que
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antes tinham medo ajudou muito a permanência e
qualidade das ações por eles realizadas.
Outro aspecto importante foram os jogos de leitura
e escrita cuja “área de experiência” tinha “estímulos
múltiplos”, “familiaridade e flexibilidade com as palavras”,
buscavam ampliar o vocabulário e desenvolver o trabalho
colaborativo, quando um tinha muita dificuldade os
parceiros de trabalho os ajudavam.
A

elaboração

do

registro

de

atividades

desenvolvidas e também o registro de mediações,
inicialmente foi bastante difícil de ser elaborado pelos
alunos.

Muitos

dos

participantes

apresentavam

dificuldades com competência leitora / escritora. Mas não
é necessário que o aluno mediador tenha grande
habilidade na área linguística para participar do projeto. O
exercício contínuo da leitura e a prática permanente da
escrita aliada ao desenvolvimento expressivo global fazem
grande diferença nas suas atuações.
Durante as formações os mediadores recebiam
instruções e preparação para a arte de contar histórias para
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que desenvolvessem o fluxo narrativo sem querer
dramatizar a história, e também exercícios que ativassem
a memória e para que melhorassem a expressão verbal e
conhecessem novo vocabulário e diminuísse a timidez.
Além de ser uma estratégia para mediações realizadas
com crianças muito falantes e com pouca concentração ou
quando precisam atrais um público não familiarizado com
leitura.
Uma etapa preparatória muito importante durante as
formações eram as diferentes propostas de “casos” para
serem solucionados por eles. Eram simulações de
mediações para que os alunos pudessem se dividir e
planejar as ações para diferentes públicos-alvo com tempo,
acervo e quantidade de mediadores necessária para a
realização das leituras e também o tipo de espaço que
encontrariam.
A preparação do espaço para a realização da
mediação era outro aspecto na preparação da mediação a
ser bem observado. Se o lugar é aberto, fechado se estará
com os livros a disposição das crianças que receberão a
mediação. O espaço tem uma influência direta nas ações
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propostas, porque se for na rua temos que ter um tipo de
acervo se for em um jardim outro. Em uma sala de aula ou
em um espaço fechado, mas que haja possibilidade de
diferentes disposições das cadeiras. Cada detalhe faz a
diferença para compor os requisitos necessários para uma
realização de mediações de leitura que desperte o
interesse dos participantes e segure a atenção deles.
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A LUDOPEDAGOGIA COMO RECURSO
PEDAGÓGICO DO EDUCADOR
Eliana Faria Cardoso dos Santos

RESUMO
Esse artigo busca fazer uma introdução do lúdico na vida
escolar do educando, demonstrando que a atividade
lúdica é muito importante para o desenvolvimento
sensório motor e cognitivo, desta forma, torna-se uma
maneira inconsciente de se aprender, de forma
prazerosa e eficaz. Tendo a finalidade de enfatizar a
importância de os educadores terem em mente os
objetivos e os fins da brincadeira desenvolvida, sua
utilização lúdica, cognitiva, sociocultural, e mais,
precisam saber observar as condutas dos educandos
para então diagnosticar, avaliar e elaborar estratégias de
trabalho desta forma, as dificuldades e os avanços dos
educandos. Para tanto buscou fazer uma análise dos
referenciais teóricos escritos atualizados e revisitados
sobre o tema. Os resultados indicam que a ação de
brincar (o lúdico) é um fator importante para o
desenvolvimento humano, sendo que ele a partir da
situação imaginária introduz gradativamente entre
outras coisas a criança a um mundo social, cheio de
regras. Portanto, surgem transformações internas no
desenvolvimento da criança em consequência do
brinquedo, cujo fundamento é a criação de uma nova
relação entre o campo do significado e o campo da
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percepção visual, ou seja, entre as situações do
pensamento e as reais. O lúdico enquanto recurso
pedagógico na aprendizagem deve ser encarado de
forma séria, competente e responsável. Usado de
maneira correta, poderá oportunizar ao educador e ao
educando, importantes momentos de aprendizagens em
múltiplos aspectos. Assim conclui-se com esse artigo
que se considerando sua importância na aprendizagem,
o lúdico favorecerá de forma eficaz o pleno
desenvolvimento das potencialidades criativas das
crianças, cabendo ao educador, intervir de forma
adequada, sem tolher a criatividade da criança.
Respeitando o desenvolvimento do processo lúdico, o
educador poderá desenvolver novas habilidades no
repertório da aprendizagem infantil.
Palavras chave: Ludicidade, Brincadeira, Aprendizagem,
Desenvolvimento.

ABSTRACT
This article seeks to introduce playfulness into the
student's school life, demonstrating that playful activity is
very important for the sensory motor and cognitive
development, thus, it becomes an unconscious way of
learning, in a pleasant and effective way. In order to
emphasize the importance of educators keeping in mind
the objectives and ends of the developed game, its
playful, cognitive, sociocultural use, and more, they need
to know how to observe the students' behaviors so that
they can diagnose, evaluate and elaborate their work
strategies. way, the difficulties and advances of the
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students. To this end, it sought to make an analysis of
the theoretical references updated and revisited on the
topic. The results indicate that the action of playing (the
ludic) is an important factor for human development,
being that from the imaginary situation it gradually
introduces, among other things, the child to a social
world, full of rules. Therefore, internal transformations
appear in the child's development as a result of the toy,
whose foundation is the creation of a new relationship
between the field of meaning and the field of visual
perception, that is, between the situations of thought and
the real ones. The playful as a pedagogical resource in
learning must be seen in a serious, competent and
responsible way. Used correctly, it can provide the
educator and the student with important moments of
learning in multiple aspects. Thus it is concluded with this
article that considering its importance in learning, the
playful will effectively favor the full development of the
creative potential of children, leaving it to the educator to
intervene in an appropriate way, without hindering the
child's creativity. Respecting the development of the ludic
process, the educator will be able to develop new skills
in the repertoire of children's learning.
Keywords: Playfulness, Play, Learning, Development.

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo analisar como a
Ludopedagogia pode contribuir para o desenvolvimento
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infantil e analisar como este pode ser utilizado no
processo de aprendizagem. Além de contribuir com
embasamentos teóricos que viabilizem ao professor
uma prática docente pautada pelo planejamento de
atividades práticas que atendam as necessidades do
educando, respeitando sua faixa etária e interesses.
Como procedimentos metodológicos para a realização
deste trabalho adotou-se a pesquisa bibliográfica, com
artigos publicados entre 2011 a 2020 na qual foram
selecionados por palavra chaves assim do tema o modo
de exclusão foram as que não condiziam com o tema
ludopedagogia. A busca foi feita nos artigos publicados,
resumos, leituras analíticas de livros, comparativa
através da Internet e ao final a elaboração e escrita do
artigo final.
Para Azevedo, (2012) é fato que a ludicidade tem um
aspecto

muito

importante

para

o

processo

de

aprendizagem dos alunos. Logo, é possível dizer que as
brincadeiras de hoje acabaram tornando-se um pouco
mais lentas e sem variedades de movimentos se
comparamos com as brincadeiras de antigamente. Não
vemos mais as crianças brincando nas ruas de pega-
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pega, de esconde-esconde, brincadeiras de rodas ou
tantas outras brincadeiras que circulavam por ai.
Notamos muito que as crianças hoje estão interagindo
sozinha dentro de sua casa na frente do computador ou
outras tecnologias mais avançadas. Então cabe ao
professor instigar seus pequenos ao universo lúdico. Por
meio das brincadeiras e jogos as crianças irão aprender
muitas

coisas

que

surgem

além

de

jogar

ou

simplesmente brincar entre elas está: ter coragem para
seguir em frente, enfrentar os obstáculos, solucionar os
problemas, ter espírito de cooperação entre os colegas
e superar os limites. Mas para isso é importante que o
educador tenha uma ação pedagógica bem planejada e
adequada, assim os educandos podem vivenciar o
lúdico variando de acordo os objetivos que o professor
deseja alcançar.
O tema justifica-se pela importância, das brincadeiras
para o desenvolvimento psicológico, social e cognitivo
da criança, pois é através dela que a criança consegue
expressar seus sentimentos em relação ao mundo. O
tema nos leva a refletir o quanto o lúdico é importante e
faz parte do desenvolvimento na vida da criança,
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desenvolvendo nela um comportamento prazeroso ao
brincar. Os benefícios e os estágios do lúdico para o
desenvolvimento infantil, as brincadeiras, para a criança,
constituem atividades primárias que trazem grandes
benefícios do ponto de vista físico, intelectual e social.
Como benefício físico, o lúdico satisfaz as necessidades
de crescimento e de competitividade da criança.

A CONTRIBUIÇÃO DOS REFERENCIAIS TEÓRICOS
NOS ESTUDOS DA LUDOPEDAGOGIA

Para Lopes, (2014) a ludopedagogia nos oferece a
magia de ensinar, aprender brincando, diferente das
aulas perturbadoras afastam o aluno do conhecimento,
e, como em muitos casos, o abandono escolar, por meio
da ludopedagogia podemos oferecer ao aluno uma
proximidade da realidade qual está inserida, assim como
realizado em experiências escolares que demonstram o
aumento na frequência escolar, a diminuição da
violência dentro da escola, socialização e integração de
todos os alunos no grupo, a autoestima elevada e o
respeito com as diferenças, transformando o aluno, o
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professor, a escola, a família e a sociedade. Oferecendo
uma oportunidade de deixar de copiar ideias, mas, ser
criador delas.
A Ludopedagogia consiste em um método segundo o
qual o processo de ensino deve dar-se de maneira
criativa, lançando mão de jogos, brincadeiras e
dinâmicas,

afirma

Lukesi,

(2014).

Baseia-se

na

aprendizagem por intermédio do brincar, assim torna as
aulas descontraídas e prazerosas. Ludopedagogia,
onde ludo vem de lúdico, que relaciona os jogos e as
brincadeiras, pedagogia é a ciência da instrução é a
educação
Lopes (2014) conceitua o lúdico tem sua origem na
palavra latina "ludus" que quer dizer "jogo”. Se achasse
confinado a sua origem, o termo lúdico estaria se
referindo apenas ao jogar, ao brincar, ao movimento
espontâneo. O lúdico passou a ser reconhecido como
traço essencial de psicofisiologia do comportamento
humano. De modo que a definição deixou de ser o
simples

sinônimo

de

jogo.

As

implicações

da

necessidade lúdica extrapolaram as demarcações do
brincar espontâneo.
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O lúdico passou a ser reconhecido como traço essencial
de psicofisiologia do comportamento humano. De modo
que a definição deixou de ser o simples sinônimo de
jogo.

As

implicações

da

necessidade

lúdica

extrapolaram as demarcações do brincar espontâneo.
Passando a necessidade básica da personalidade, do
corpo e da mente. O lúdico faz parte das atividades
essenciais da dinâmica humana. Caracterizando-se por
ser espontâneo funcional e satisfatório.
Sendo funcional: ele não deve ser confundido com o
mero repetitivo, com a monotonia do comportamento
cíclico, aparentemente sem alvo ou objetivo. Nem
desperdiça movimento: ele visa produzir o máximo, com
o mínimo de dispêndio de energia.
Segundo Luckesi (2000) são aquelas atividades que
propiciam uma experiência de plenitude, em que nos
envolvemos por inteiro, estando flexíveis e saudáveis.
Para ele, são ações vividas e sentidas, não definíveis por
palavras, mas compreendidas pela fruição, povoadas
pela fantasia, pela imaginação e pelos sonhos que se
articulam como teias urdidas com materiais simbólicos.
Assim
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estereotipados, no que é dado pronto, pois, estes não
possuem a marca da singularidade do sujeito que as
vivencia.
Na atividade lúdica, o que importa não é apenas o
produto da atividade, o que dela resulta, mas a própria
ação, o momento vivido. Possibilita a quem a vivencia,
momentos de encontro consigo e com o outro,
momentos de fantasia e de realidade, de ressignificação
e percepção, momentos de autoconhecimento e
conhecimento do outro, de cuidar de si e olhar para o
outro, momentos de vida. (QUEIROZ, 2011)
Na visão de Ferreira (2014) a escola tradicional, no
entanto est[a centrada na transmissão de conteúdos,
não comporta um modelo lúdico. Por isso é tão frequente
ouvirmos falas que apoiam e enaltecem a importância de
o lúdico estar presente na sala de aula, e queixas dos
futuros educadores, como também daqueles que já se
encontram exercendo o magistério, de que se fala da
importância da ludicidade, se discutem conceitos de
ludicidade, mas não se vivenciam atividades lúdicas.
Para Serpa (2012) a escola e os educadores falam, mas
não se faz. De fato, não é tão simples uma
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transformação mais radical pelas próprias experiências
que o professor tem ao longo de sua formação
acadêmica. O lúdico possibilita o estudo da relação da
criança com o mundo externo, integrando estudos
específicos sobre a importância do lúdico na formação
da personalidade.
Kishimoto, (2011) acrescenta que através da atividade
lúdica e do jogo, a criança forma conceitos, seleciona
ideias, estabelece relações lógicas, integra percepções,
faz estimativas compatíveis com o crescimento físico e
desenvolvimento e, o que é mais importante, vai se
socializando. A Ludopedagogia utilizada no processo de
aprendizagem. É uma atividade social aprendida através
das interações humanas.
Segundo Luckesi (2014), a Ludopedagogia tem algumas
peculiaridades

que

desperta

para

algumas

competências, habilidades, estímulos neuropsicológicos
que agregam diferenciais que a valorizam como técnica
de ensino. Isso se dá pelo fato de que o lúdico torna-se
uma estratégia de ensino, ou seja, de uma forma
prazerosa o aprendizado acontece, atingindo o sensório
motor e o cognitivo da criança. A Ludopegagogia tem a
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função

de

capacitar

o

profissional

para

utilizar

ferramentas lúdicas, habilitando-o a criar e promover
ambientes de ensino-aprendizagem que propiciem o
desenvolvimento da criança.
Para Santos (2011) a Ludopedagógia para o processo
ensino aprendizagem na educação infantil é transformar
o espaço escolar em um ambiente significativo e
imaginário onde a criança expresse sua criatividade por
meio da interação que estabelece com outras crianças,
explorar o lúdico na educação infantil é utilizar os
próprios recursos que a criança oferece para enriquecer
a prática educativa, propondo a aquisição de novos
conhecimentos a partir dos que elas já possuem. O
brincar na escola não é apenas passar tempo, mas, sim
uma

ferramenta

que

pode

ser

utilizada

para

desenvolvimento da aprendizagem. Para o educador:
O brincar é uma ferramenta a mais que o educador pode
lançar mão para favorecer o desenvolvimento e a
aprendizagem dos alunos, proporcionando um ambiente
escolar planejado e enriquecido, que possibilite a vivência das
emoções, os processos de descoberta, a curiosidade e o
encantamento, os quais favorecem as bases para a
construção do conhecimento. (SANTOS, 2011, p.07).
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Para Kishimoto (2011, p. 38): “Enquanto manifestação
livre e espontânea da cultura popular, a brincadeira
tradicional tem a função de perpetuar a cultura infantil,
desenvolver formas de convivência social e permitir o
prazer de brincar”. Tendo a compreensão de que a
escola deve ofertar o que há de melhor para o educando
utilizar o lúdico como estratégia metodológica para o
desenvolvimento infantil e também oportunizar vivencias
enriquecedoras que envolvem toda e qualquer situação
e materiais, desde que gere prazer.
O espaço escolar para o desenvolvimento infantil deve
ser compreendido com um ambiente dinâmico rico e
significativo que favoreça e valorize a autonomia da
criança por meio de um processo de ensino que seja
interessante e prazeroso para isso é imprescindível que
as atividades sejam bem variadas, disponibilizando a
criança diferentes possibilidades de expressão, de
brincadeiras, de aprendizagens, de explorações, de
conhecimentos, de interações (D’ÁVILA, 2014).
A brincadeira traz vantagens para o desenvolvimento da
criança nos níveis social, cognitivo, afetivo e psicomotor,
porque brincando, a criança se comporta além de seu
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comportamento diário e habitual. Portanto a brincadeira
não deve ser desprezada no contexto escolar, pois
propicia a criança um meio prazeroso de aprender. Ao
brincar

ela

estará

desenvolvendo

sua

própria

aprendizagem de forma ativa, por meio da ludicidade
estará realizando sua própria atividade reproduzindo
ações que lhes são familiares, construindo seu
conhecimento

a

partir

daquilo

que

já

conhece

(CORDAZZO, et al.,2012).

Azevedo

(2012)

acrescentando

que

Corrobora
o

lúdico

com

este

estudo

enquanto

recurso

pedagógico na aprendizagem deve ser encarado de
forma séria, competente e responsável. Usado de
maneira correta, poderá oportunizar ao educador e ao
educando, importantes momentos de aprendizagens em
múltiplos aspectos. Considerando-se sua importância na
aprendizagem, o lúdico favorecerá de forma eficaz o
pleno desenvolvimento das potencialidades criativas das
crianças, cabendo ao educador, intervir de forma
adequada, sem tolher a criatividade da criança.
Respeitando o desenvolvimento do processo lúdico, o
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educador poderá desenvolver novas habilidades no
repertório da aprendizagem infantil.
de

extrema

importância

a

brincadeira

para

o

desenvolvimento psicológico, social e cognitivo da
criança, pois é através dela que a criança consegue
expressar seus sentimentos em relação ao mundo
social. As atividades lúdicas preparam a criança para o
desempenho de papéis sociais, para a compreensão do
funcionamento do mundo, para demonstrar e vivenciar
emoções.
Quanto mais a criança brinca, mais ela se desenvolve sob
os mais variados aspectos, desde os afetivo-emocionais,
motor, cognitivo, até o corporal.

através da brincadeira que a criança vive e reconhece a
sua realidade. Podemos dizer que a brincadeira não é
apenas uma dinâmica interna da criança, mas uma
atividade dotada de um significado social que necessita
de aprendizagem. Tudo gira em torno da cultura lúdica,
pois a brincadeira torna-se possível quando apodera
elementos da cultura para internalizá-los e criar uma
situação imaginária de reprodução da realidade.
(BARDIN, 2011)
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Segundo Kishimoto (2011), é através da brincadeira que
a criança consegue adquirir conhecimento, superar
limitações e desenvolver-se com indivíduo. Com
imaginação, apresentação, simulação, as atividades
com jogos são consideradas como estratégia didática,
facilitadora da aprendizagem, quando as situações são
planejadas e orientadas por profissionais ou adulto,
visando aprender, isto é, proporcionar à criança a
construção de algum tipo de conhecimento, alguma
relação ou desenvolvimento de alguma habilidade.
A ludicidade é assunto que tem conquistado espaço no
panorama nacional, principalmente na educação infantil,
por ser o brinquedo a essência da infância e seu uso
permitirem um trabalho pedagógico que possibilita a
produção do conhecimento, da aprendizagem e do
desenvolvimento. Independentemente de época, cultura
e classe social, os jogos e brinquedos fazem parte da
vida da criança, pois elas vivem em um mundo de
fantasia, de encantamento, de alegria, de sonhos onde
a realidade e o faz de conta se confundem, apesar de a
história de antigas civilizações mostrar o contrário,
fazendo o brincar se transformar em pecado. Nas
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sociedades de mudanças aceleradas em que vivemos,
somos sempre levados a adquirir competências novas,
pois é o indivíduo a unidade básica de mudança
(FERREIRA, 2014).
A criança que precisa ficar em alguma instituição da
infância, por um período significativo para que os pais
possam trabalhar, depende de uma pessoa adulta capaz

de cuidá-la e educá-la fora de seu ambiente familiar.
Nesse contexto, será destacado a pessoa do educador,
por entender que a relação dele com a criança, seja qual
for a idade, deverá ser com a base no amor, na
responsabilidade, no cuidar, no brincar e no educar.
(QUEIROZ et al., 2011)
Os ambientes, denominados "de pedagógicos", deverão
ser para a criança uma extensão do próprio lar. Para que
isso se efetive adequadamente, o educador que trabalha
nestas instituições necessita de uma boa formação
profissional

para

proporcionar

um

direcionamento

específico e ao mesmo tempo significativo para estas
crianças, principalmente nos primeiros anos de vida. Com
uma boa qualificação profissional, o educador deverá ser
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capaz de viabilizar situações onde a aprendizagem se
torne significativa e prazerosa, onde a estimulação das
diversas áreas do conhecimento seja aliada aos interesses
naturais da criança. Lembrando que o lúdico deve sempre
fazer parte do processo; pois o brincar e o jogar são
atividades espontâneas das crianças. Estudiosos da
infância mostram que os principais eixos norteadores que
devem ser trabalhados com a criança de 0 a 6 anos são: o
cuidar, o brincar e o educar, preferencialmente trabalhados
de forma prazerosa (FERREIRA, 2014).

Como demonstra Azevedo (2014, p. 11) aprender tem
que ser gostoso... a criança aprende efetivamente
quando relaciona o que aprende com seus próprios
interesses. Quais são, então, os principais interesses
das crianças? Parece que eles estão relacionados com
o prazer, que é expresso pela criança através das
brincadeiras e de forma concomitante aos desafios que
a vida oferece, impulsionando-as, adequadamente, para
reações no individual e no coletivo.
necessário considerar o brincar em duas situações: o
lúdico no ensino e o lúdico centrado no desenvolvimento
cognitivo e social. Na primeira situação,
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importante destacar que nem todo jogo é lúdico. Para
ser lúdico não pode haver pressão nem obrigação e é
preciso ser realizado com prazer. Desta forma, as
crianças têm a oportunidade de criar, organizar e
administrar seus brinquedos e jogos. A sugestão é que
use: contos, cantigas, poesias e brincadeiras e que por
meio desses recursos, seja possível criar situações
favoráveis ao desenvolvimento integral da criança,
trabalhando os aspectos cognitivos, físicos, sociais e
afetivos (KISHIMOTO, 2011).
Algumas brincadeiras

estimulam o desenvolvimento

integral da criança e ajudam na aprendizagem infantil,
como exemplo: a bolinha de gude, o dominó, o jogo de
boliche, o fazer roupas de boneca, a perfuração de papel,
trabalhos

com

jornal,

recortes,

bordados,

pinturas,

modelagem, papel, revistas, colagens, desenhos, jogos de
quadra,

malabarismos,

danças,

competições,

lego,

bambolê, blocos lógicos, gato e rato, futebol de botão,
oficina de sucatas, peteca, dobraduras, pega varetas,
bingo, maquetes, jogo da velha, cruzadinhas, desafios,
leituras diversificadas, dramatização, fantoches e músicas.
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2.1 A Ludopedagogia, a psicomotricidade e a
Educação Infantil.

A Psicomotricidade envolve toda ação realizada pelo
indivíduo; é a integração entre o psiquismo e a
motricidade, buscando um desenvolvimento global,
focando os aspectos afetivos, motores e cognitivos,
levando o indivíduo à tomada de consciência do seu
corpo por meio do movimento.
Este

estudo

pontua

também

algumas

fases

fundamentais dentro do processo de desenvolvimento
motor infantil de grande relevância, com o intuito de
auxiliar pedagogos e professores, para que entendam os
conceitos da Psicomotricidade e sua importância no
processo de aprendizagem das crianças na Educação
Infantil.
Portanto, é importante que o professor da Educação
Infantil tenha consciência de que a criança atua no
mundo por meio do movimento; daí a importância de o
professor conhecer o desenvolvimento motor e suas
fases, para que seja capaz de propor atividades
fundamentadas nos conceitos da psicomotricidade,
1579

Eliana Faria Cardoso dos Santos

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

criando currículos e projetos em que as crianças utilizem
o corpo como meio para explorar, criar, brincar, imaginar,
sentir e aprender. A psicomotricidade ajuda as crianças
a viver em grupo, onde elas aprendem a respeitar e
aceitar as regras do convívio social, o que vai refletir na
vida adulta. Os jogos coletivos ajudam a viver em
sociedade descobrir que existe o fraco e o forte
(QUEIROZ, 2011).
A psicomotricidade enquanto técnica visa aumentar o
potencial motor do aluno, proporcionando-lhe recursos
para um bom rendimento escolar. É preventiva, pois lhe
dá condições melhor de se desenvolver em seu
ambiente. É reeducativa, cuidando dos indivíduos que
apresentam retardo motor ou até mesmo problemas
mais sérios. Em ambas une-se a relação do funcional ao
afetivo. O aspecto afetivo é o resultado da relação da
criança com o adulto, com outras crianças, com o
ambiente físico que a rodeia e o funcional é a forma
como um indivíduo reage e se modifica diante dos
estímulos do meio. (FRANÇA, 2016).
O movimento é utilizado pela psicomotricidade como um
meio ou um suporte para que ela, através do corpo,
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entenda as percepções e sensação para manipular os
objetos do meio, com as pessoas com quem vive e com o
mundo

com o qual estabelece relações afetivas e emocionais.
O corpo é a base para o desenvolvimento cognitivo e
para a aprendizagem como, a alfabetização. As
habilidades

e

experiências

motoras

influenciam

decisivamente na elaboração das estruturas superiores
de raciocínio e das próprias condutas motoras (ALVES,
2012).
Outros

estudos

reafirmam

a

importância

do

desenvolvimento psicomotor para as aprendizagens
escolares e destacam a necessidade de desde o ensino
pré-escolar ser oferecidas atividades motoras, como
podemos ver nas figuras abaixo que são direcionadas ao
fortalecimento

e

consolidação

das

funções

psicomotoras, fundamentais para o êxito nas atividades.
O desenvolvimento corporal é possível, graças a ações,
experiências, linguagens, movimentos, percepções,
expressões e brincadeiras corporais dos indivíduos. As
experiências e brincadeiras corporais assumem um
papel fundamental no desenvolvimento infantil, pois
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enfatizam a valorização do corpo na constituição do
sujeito e da aprendizagem (CORDAZZO, et.al., 2012).
Assim

como,

a

psicomotricidade

amplia

as

possibilidades de entendimento e compreensão dos
processos de aprender e não aprender, contribuindo
para a prevenção do fracasso escolar na medida em que
olha para o sujeito de maneira aprofundada na tentativa
de compreendê-lo, sendo o corpo um instrumento
comum na relação das duas ciências.
A ação lúdica, como mencionado anteriormente,
permeia todos os espaços e atividades desenvolvidas no
âmbito da Educação Infantil, seja empreendida no
espaço de tempo livre ou tempo dirigido, ambas
proveitosas e significativas para formação global da
criança, tendo em vista os três princípios elencados
pelas DCNEI (Brasil, 1998): princípios éticos, políticos e
estéticos.
No Referencial Curricular para a Educação Infantil,
(BRASIL,

1998),

brincar

é

uma

das

atividades

fundamentais para o desenvolvimento da identidade e
da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo,
poder se comunicar por meio de gestos, sons e mais
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tarde representar determinado papel na brincadeira faz
com

que

ela

desenvolva

sua

imaginação.

Nas

brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas
capacidades importantes, tais como a atenção, a
imitação, a memória, a imaginação.
A brincadeira é uma linguagem infantil que mantém um
vínculo essencial com aquilo que é o não brincar. Se a
brincadeira é uma ação que ocorre no plano da
imaginação isto implica que aquele que brinca tenha o
domínio da linguagem simbólica. Isto quer dizer que é
preciso haver consciência da diferença existente entre a
brincadeira e a realidade imediata que lhe forneceu
conteúdo para realizá-la. Discutiu-se o lúdico como
metodologia de ensino, incentivando o professor a incluílo em suas práticas pedagógicas, uma vez que o
aprendizado estimulado através de atividades lúdicas é
muito importante, pois possibilita à criança a produção
do saber, ajudando, assim, a formação de seres
humanos críticos e participativos na sua realidade e em
seu dia-a-dia, conhecendo cada vez mais a si mesmos
(FRANÇA, 2016).
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Desta forma, a discussão sobre o lúdico na educação
infantil é de suma importância, pois não pode ser visto e
entendido como simples prática pela prática, e sim como
princípio

pedagógico

aprendizagem

e

no

processo

também

na

de

ensino-

construção

do

conhecimento, proporcionando, assim, um ambiente de
troca de experiências, aprendizagem, cooperação,
socialização e interação com o meio, formando sujeitos
conscientes de suas ações, criando e recriando seus
próprios conhecimentos sobre o mundo em que vivem e
sua realidade social (D’ÁVILA, 2014).
Segundo o RCNEI (Brasil, 1998) devemos respeitar a
individuais, visando a ampliar e a enriquecer as
capacidades de cada criança, considerando as como
pessoas singulares e com características próprias.
Individualizar a educação infantil, ao contrário do que se
poderia supor, não é marcar e estigmatizar as crianças
pelo que diferem, mas levar em conta suas singularidades,
respeitando-as

e

valorizando-as

como

fator

de

enriquecimento pessoal e cultural.
O espaço criado para a criança deverá estar organizado de
acordo com a faixa etária da criança, isto é, propondo

1584

Eliana Faria Cardoso dos Santos

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

desafios cognitivos e motores que a farão avançar no

desenvolvimento de suas potencialidades. O espaço
deve estar povoado de objetos que retratem a cultura e
o meio social em que a criança está inserida. Considerar
que as crianças são diferentes entre si, implica propiciar
uma educação baseada em condições de aprendizagem
que respeitem suas necessidades e ritmos. Os espaços
construídos para criança e com a criança devem ser
explorados pela mesma, em uma relação de interação
total, de aprendizagem, de troca de saberes entre os
pares, de liberdade de ir e vir, de prazer, de
individualidades, de partilhas, enfim, de se divertir
aprendendo (KISHIMOTO, 2011).
A organização dos espaços na educação infantil é
fundamental para o desenvolvimento integral da criança,
desenvolvendo suas potencialidades e propondo novas
habilidades sejam elas: motoras, cognitivas ou afetivas.
A criança que vive em um ambiente construído para ela
e por ela vivência emoções que a farão expressar sua
maneira de pensar, bem como a maneira como vivem e
sua relação com o mundo (QUEIROZ, 2011).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao concluirmos este estudo podemos dizer que o lúdico
é um grande aliado que merece atenção dos pais e
educadores, é através dele que ocorrem experiências
inteligentes,

praticadas

com

emoção,

prazer

e

seriedade. Através das brincadeiras é que ocorre a
descoberta de si mesmo e do outro. É no ato de brincar
que a criança se apropria da realidade. O educador
escolar deverá monitorar as brincadeiras adequadas
para que a aprendizagem da criança ocorra de maneira
agradável e compreensível.
Consideramos que as atividades lúdicas têm por objetivo
ajudar a criança a entrar em contato com o mundo
imaginário e ao mesmo tempo real, e desenvolver suas
habilidades de criar e relacionar esses conhecimentos,
pois, só assim elas serão capazes de desenvolver uma
linguagem e aprender a dominar todo tipo de
informação. As atividades lúdicas funcionam como
exercícios necessários e úteis a vida. E as brincadeiras
e jogos são elementos indispensáveis para que haja
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uma aprendizagem com divertimento, que proporcione
prazer no ato de aprender. E facilite as práticas
pedagógicas em sala de aula.
Não consideramos o nosso trabalho finalizado, pois
sabemos que há ainda temos muito que aprender, por isso
não temos a pretensão de referirmo-nos a resultados, mas
cabe ressaltar alguns aspectos relevantes já citados na
bibliografia estudada. Pois sabemos que desde cedo à
criança pode vivenciar um ambiente estimulador da leitura,
ao visualizar as imagens, ao tatear diferenciados tipos de
materiais que se confeccionam livros para a faixa
estudada, ao presenciar a leitura de obras por pais ou
professores, ao presenciar situações de uso da escrita e
da leitura, contribuindo para formação do gosto por esta
prática e tornando-a cotidiana para a vida dos futuros
leitores.

Concordamos com Piaget quando defende que as
crianças

são

desenvolvimento

ativamente
do

seu

participantes

próprio

no

conhecimento,

passando assim a adaptar-se ao mundo da melhor
forma para melhor se satisfazer. Sendo assim, elas
participam de atividades ou brincadeiras estarão
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diretamente

desenvolvendo

seu

conhecimento

e

partindo para práticas que melhor se identificam, seja
esta a leitura visual, a audição de histórias ou o simples
manuseio de livros; características estas referentes à
idade de 0 a 3 anos.
A vivência de todo este período em contato com a
Educação Infantil fez com que os momentos de
desenvolvimento das atividades relacionadas à histórias
infantis não fossem significativos apenas para as criança.
Passou a ser observado com criticidade para pensarmos

no planejamento de cada atividade desenvolvida,
avaliando todos os momentos, desde a apresentação da
história até seu estudo com desenhos, falas, atividades
físicas e outras.
Na perspectiva apresentada, realçamos que todo o
trabalho desenvolvido com crianças de 0 a 3 anos,
atinge direta e indiretamente funções vitais e sociais, por
isso existe a necessidade de que este estudo não se
limite apenas em contribuir para a comunidade
acadêmica, mas também, fazer parte de um estudo para
professores atuantes em escolas de Educação Infantil.
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ARTE CONTEMPORÂNEA EM PROJETO - A
OBRA DE SIRON FRANCO
Simone Gomes Valentim Dias

Projeto de Curso
CURSO: SIRON FRANCO – PROVOCAÇÕES
CONTEMPORÂNEAS
NÍVEL DE ENSINO: Ensino Médio
CARGA HORÁRIA: 16 aulas
EMENTA:
Aborda os estudos da vida e obra do artista plástico Siron
Franco os conceitos estéticos e processo de criação, os
diversos materiais utilizados e outros possíveis de
utilização, as intervenções que ele fez e faz e os temas que
ele aborda e arte pública.

OBJETIVOS
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Após conhecer a vida e obra do artista plástico Siron
Franco, os aspectos contextuais de suas obras e materiais
que utiliza, ao final do projeto de curso pretende-se que o
aluno possa:
Diferenciar a arte acadêmica da arte pública bem como os
diversos materiais possíveis de serem utilizados nas obras
tais como: matéria orgânica, não convencional e industrial;
Identificar a crítica social e as provocações lançadas pelo
artista em suas obras;
Interpretar a obra deste artista através do
desenvolvimento de um processo de criação, propiciando
a investigação e o olhar atento à diferentes fatos;

JUSTIFICATIVA
A Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
admite a Arte como componente curricular obrigatório
para a Educação Básica:
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Não é difícil encontrar professores de arte, tanto da rede oficial como
da rede particular, totalmente alienados de seu contexto histórico e
social. Consequentemente, são mais resistentes a inovações no
ensino e na aprendizagem da arte, principalmente no que se refere à
metodologias contemporâneas. Outros professores até conhecem,
mas não se preocupam em relacionar esses conhecimentos com sua
prática pedagógica, revertendo para a sala de aula um ensinoaprendizagem de qualidade discutível (SCHRAMM, 2001, p. 20-35).

Diante dessa realidade o tema Arte Contemporânea será
pesquisado juntamente com algumas obras do artista
plástico Siron Franco. Vale dizer, que a escolha desse
artista é plausível, por sua investigação no campo da
estética visual e linguagens artísticas.
Para Bertazzo (2008), a gama de linguagens e a constante
preocupação sobre as questões sociais refletidas em todas
suas obras são as principais características de Siron. Sua

1595

Simone Gomes Valentim Dias

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

preocupação em colocar-se perante os problemas que
assolam a sociedade e que a afligem faz com que todo o
seu trabalho assuma um cunho político. Um exemplo de
sua ação social e política foi visto quando, ao tomar
conhecimento do acidente com o elemento radioativo
Césio-137, ocorrido 1987 na cidade de Goiânia no estado
de Goiás, sua terra natal, promove um dos mais valiosos
trabalhos, “Série Césio”. Ao todo foram 23 quadros
pintados com terra de Goiânia, tinta automotiva prateada e
tinta fosforescente azul.
Interessante observar que mesmo não se preocupando em
transmitir suas mensagens específicas para a classe
artística, torna-se uma espécie de porta-voz daqueles
injustiçados, criando suas obras em locais públicos para
que os elementos estéticos possam surgir em conjunto ao
protesto, para que desta forma ganhe visibilidade nos
meios de comunicação. Desta forma, atrai a atenção de
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todos

para

acontecimentos

que

merecem

serem

divulgados, discutidos e assim instiga a consciência das
pessoas e promove a discussão e reflexão sobre o
assunto.

Sabendo-se que a Arte é fundamental na educação de um
país em desenvolvimento e, partindo deste pressuposto é
também imprescindível que os nossos alunos tenham
contato

com

produções

artísticas

brasileiras

contemporâneas não para designar tudo o que é produzido
no momento, e sim como pressuposto de pensamento
sobre a própria arte ou uma análise crítica da prática visual.

A prática pedagógica nas aulas de artes, para a educação
básica pressupõe, aos estudantes: qualidade no processo
de ensino e aprendizagem, na perspectiva de se obter um
desempenho satisfatório e reconstrução de saberes e
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competências, para ampliar sua visão e compreensão dos
fenômenos culturais e sociais.

Assim sendo a escolha da obra de Siron Franco ocorre em
função dos alunos da Educação Básica conhecem muito
pouco da produção artística brasileira contemporânea.
Siron Franco é um artista plástico contemporâneo
brasileiro cuja obra é reconhecida no Brasil e no exterior.
Suas obras abrangem: pintura, escultura,

gravura,

escultura e instalações além da Criação de diversos
monumentos públicos que refletem a realidade social
brasileira. Segundo Aquino4:
...a pintura que Siron Franco nos propõe é bastante humanizada.
Assim, ela nos toca profundamente. E cria pontos de ligação com uma

4

AQUINO, Alfredo. Siron Franco: artista internacional,
pintor do Brasil. Texto disponível em:
<www2.uol.com.br/sironfranco/texto01.htm>. Acesso em 01 dez. 2009.
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realidade mais ampla, que muitas vezes deixamos de ver, afogados
pelo cotidiano, pelo entretenimento ou pelo cansaço natural. Essa
pintura nos faz refletir sobre nossa existência e sobre nosso próprio
desempenho frente a coisas e necessidades comuns a todos - a
natureza, a preservação das espécies e do meio ambiente, a violência,
a ética, a educação e a cultura. Esses são bons motivos para uma
atividade como pintar e certamente um bom papel para um indivíduo
como artista, papel que Siron Franco sempre soube desempenhar com
desenvoltura.

também imprescindível que os nossos alunos tenham
contato

com

produções

artísticas

brasileiras

contemporâneas não para designar tudo o que é produzido
no momento, e sim como pressuposto de pensamento
sobre a própria arte ou uma análise crítica da prática visual.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada neste projeto de curso será a
utilização de aulas expositivas, exposição dialogada,
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estudos em grupos, análises de imagens, análise de filmes,
vídeos e documentários, discussões, etc.

RECURSOS
Os recursos materiais utilizados neste projeto serão: lousa,
giz, retroprojetor, DVD, máquina fotográfica digital, papel,
papelão, tintas. giz de cera, argila, terra, tesoura, cola, etc.
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ARTICULAÇÃO COM OUTRAS DISCIPLINAS OU
ATIVIDADES
perfeitamente possível a articulação deste projeto com um
currículo integrado e não as artes integradas, mas sim da
Arte em consonância com as disciplinas do currículo.
Existem ideias e assuntos que apenas uma disciplina não
consegue atingir principalmente para que o aluno obtenha
significação e compreensão portando é necessário esta
integração com Artes (BARBOSA, 2008, p. 295-296).
No caso deste projeto temos quatro disciplinas do Ensino
Médio e que poderiam ser abarcadas em conjunto:
História, Geografia, Sociologia e Filosofia.
Em História, tratamos do período histórico de cada
produção artística de Siron franco e dos acontecimentos
políticos, sociais e artísticos que as cercavam.
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Em Geografia, o local de origem de Siron Franco, o fato de
sua migração para uma grande metrópole. A Série Césio137 é um bom material para que estas articulações possam
ser feitas.
Em conjunto com as duas disciplinas citadas Filosofia e
Sociologia para ampliar as discussões e possibilitar que os
alunos possam perceber a significação da obra deste
artista,

AVALIAÇÃO
Avaliar em Artes deve ocorrer nas ações de cada aluno e
da equipe como um todo. Este processo é constante e
abrange não somente o aluno como também a ação nos
processos de produção de conhecimento, de ensinoaprendizagem através das pesquisas, as relações entre
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professor-aluno. Este conjunto aliado à uma prática que
componha o que e conseguiu avançar, como se vai vencer
o que não foi superado e como essa prática será
mobilizadora para todos (SAUL, 1994).

Um item de menos atenção no processo de avaliação em
Artes é a reflexão interior do aluno, portanto será proposto
no início deste projeto para cada aluno uma “pasta
portfólio” onde cada aluno deixará suas pesquisas,
anotações, trabalhos finalizados ou em andamento,
dúvidas e ideias. (BARBOSA, 2008, p. 377-381)

A partir destas premissas a avaliação deste curso será feita
de forma contínua e constante. A cada aula será reservado
um momento para fechamento e conclusões do grupo para
que as próximas ações possam ser melhor direcionadas.
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Neste sentido a reflexão interior do estudante na avaliação
em arte pode ser estimulada através do diálogo entre
professor e aluno (BOUGHTON, 2008. p. 377).
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PRODUÇÃO DA DESIGUALDADE
CAPITALISTA
Pamella Cristina da Silva Santos

Marx viveu de 1818 a 1883, viu de perto a
consolidação do capitalismo, as lutas operárias por
melhores condições de vida e a miséria e exploração a
que eram submetidos os trabalhadores assalariados,
recém-incorporados nas novas condições de trabalho.
Netto e Braz (2007, p. 23) registram que Marx
Aproximou-se das ideias revolucionárias
que germinavam no movimento operário
europeu pouco depois de haver
concluído o seu curso de Filosofia (1841)
e, de 1844 até sua morte, todos os seus
esforços foram dirigidos para contribuir
na organização do proletariado para que
este, rompendo com a dominação de
classe da burguesia, realizasse a
emancipação humana.

Ao longo de sua vida procurou entender e
escreveu sobre sua época e sobre essa realidade na
qual ele estava inserido na perspectiva crítica de sua
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superação. Na sua perspectiva e segundo as análises
que desenvolveu em suas observações
O êxito do protagonismo revolucionário
do proletariado dependia, em larga
medida, do conhecimento rigoroso da
realidade social. Ele considerava que a
ação revolucionária seria tanto mais
eficaz quanto mais estivesse fundada
não em concepções utópicas, mas numa
teoria social que reproduzisse idealmente
(ou seja, no plano das ideias) o
movimento real e objetivo da sociedade
capitalista. (NETTO e BRAZ, 2007, p.23)

Segundo Engels (2008) a Inglaterra é o local
apropriado para se estudar as mutações da classe
trabalhadora e sua relação de desigualdade e
exploração econômica com a burguesia industrial
capitalista, especialmente depois da invenção da
máquina a vapor e das máquinas destinadas a trabalhar
o algodão. Antes da introdução dessa tecnologia a
fiação e a tecelagem das matérias primas efetuavamse na própria casa do trabalhador, na maior parte dos
casos no campo próximo às cidades. Era possível viver
uma vida rural prestando serviços à crescente indústria
do tecido, mas em breve o tecelão doméstico entendeu
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que ganharia muito mais se se dedicasse integralmente
com sua família nos teares próprios trazendo um
período de relativa prosperidade.
Com a invenção da máquina a vapor e o aumento
das instalações industriais nas grandes cidades
inglesas permitiu-se reduzir o número de operários e
vender mercadorias mais barato e em escala muito
maior. A diversificação da produção incorporando-se a
ela a fiação da lã e do linho em teares mecânicos foi
decisiva para a vitória do trabalho mecânico sobre o
trabalho manual. Consequência disso, o aumento
substancial do extremo pauperismo entre a população
urbana.
Engels (2008, p.50) ainda observa que
[...] a classe média inglesa e, sobretudo,
a classe industrial que se enriquece
diretamente com a miséria dos
trabalhadores, não quer saber desta
miséria. Ela que se sente forte,
representativa da nação, tem vergonha
de por a nu, aos olhos do mundo, este
ponto fraco da Inglaterra; ela não quer
confessar que se os operários são
miseráveis é ela a classe industrial
possuidora, que deveria arcar com a
responsabilidade moral dessa miséria.
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De acordo com suas observações as grandes e
prósperas cidades industriais aglomeravam uma massa
de

proletários

desempregados

em

sua

periferia

responsável por índices alarmantes de mortalidade
infantil, criminalidade e em virtude da concorrência por
postos de trabalho sem qualificação os salários
baixaram. O tipo de vida imposto a essa população
produziu

índices

alarmantes

de

desigualdade

e

pauperismo e crescendo a ponto de privá-la dos meios
necessários para sua sobrevivência. Montaño (2012)
acrescenta que
Assim, em sociedades pré-capitalistas a
pobreza é o resultado (para além da
desigualdade na distribuição da riqueza)
[...]
da
escassez
de
produtos.
Contrariamente, no modo de produção
capitalista a pobreza [...] é o resultado da
acumulação privada de capital, mediante
a exploração (da mais-valia), na relação
entre capital e trabalho, entre donos dos
meios de produção e donos de mera
força de trabalho, exploradores e
explorados, produtores diretos de riqueza
e usurpadores do trabalho alheio.
(MONTAÑO, 2012, p. 279)
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Engels (2008) continua sua narrativa dizendo que
Graças às vastas possibilidades que
tinha de observar ao mesmo tempo a
classe média, vossa adversária, cheguei
rapidamente à conclusão que têm razão,
muita razão, em não esperar dela
nenhuma ajuda. Os seus interesses e os
vossos são diametralmente opostos, se
bem que ela procure sem cessar afirmar
o contrário e vos queira fazer crer que
sente pela vossa sorte a maior simpatia.
Os seus actos desmentem as suas
palavras. Espero ter apresentado provas
suficientes de que a classe média –
apesar de tudo o que afirma – não tem,
na realidade, outra finalidade que não
seja enriquecer-se à custa do vosso
trabalho, enquanto pode vender o
produto dele, e deixar-vos morrer de
fome, quando já não pode tirar lucros
desse comércio indirecto de carne
humana. (ENGELS, 2008, p.24)

A evidência histórica do crescimento da pobreza
extrema era a prova de que o capitalismo comprometeu
todas as possibilidades de integração do homem
usufruir da produção de riqueza e participar de sua
consequente distribuição e para manter sua hegemonia
lançou mão de mecanismos no sentido de manter
mínimos necessários para a reprodução de mão de obra
constante. Os interesses econômicos e os interesses de
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sobrevivência da massa pauperizada é o que configura
a questão social.
[...] o que permanece como fato e
processo constitutivos e inelimináveis da
acumulação
capitalista
são
a
perdurabilidade do exército industrial de
reserva e da polarização – maior ou
menor, mas sempre constatável – entre
uma riqueza social que pode se expandir
exponencialmente e uma pobreza social
que não para de produzir uma enorme
massa de homens e mulheres cujo
acesso aos bens necessários à vida é
extremamente restrito. (NETTO e BRAZ,
2007, p. 139)

No final do séc. XIX o crescimento do pauperismo
é exponencial, devido a muitos fatores que vão da
concentração populacional no entorno das grandes
cidades industriais, do excesso de mão de obra sem
qualificação até o volume de implementação de
tecnologias que aumentaram a produção com um
mínimo de mão de obra. A redução da absorção dessa
mão de obra criou um contingente alarmante de
desempregados que passaram a sobreviver em
patamares
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denuncia em sua obra ressaltando inclusive a presença
das crises do mercado que reforçam o estado
degradante da massa populacional desempregada.
Como já mencionado em momento anterior a
questão social se apresenta como uma expressão da
contradição

fundamental

capitalista.

Enquanto

o

do

modo

trabalho

de
é

produção
coletivo

e

desenvolvido pela classe trabalhadora, a apropriação
da riqueza e dos frutos produzidos pelo trabalho é
privada, por uma pequena parcela da população, a
classe burguesa. Portanto, falar em questão social é
falar que as diferentes condições de subalternidade e
pauperismo resultantes de tal contradição tem sua
origem numa raiz comum. Iamamoto (2003, p.27)
completa dizendo que “a produção social é cada vez
mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente
social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantémse privada, monopolizada por uma parte da sociedade”.
Compreendemos que a questão social é uma só,
visto que se expressa de diversas formas, ou em
distintas expressões, em outras palavras, refere-se ao

1612

Pamella Cristina da Silva Santos

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

conjunto diversificado de expressões da desigualdade e
se manifesta na ausência de condições dignas de
moradia, educação, alimentação, higiene, de saúde,
entre outros, vivenciadas no cotidiano pelos indivíduos
sociais. As mudanças no modo de produção capitalista
especialmente com a introdução das novas tecnologias
subtraem da classe trabalhadora seus postos de
trabalho e sua força de reprodução social. Tais
transformações evidenciaram e generalizaram as
expressões da questão social na forma de um quadro
crônico de desemprego e, na precarização das relações
trabalhistas (o subemprego).
Guerra (2007) salienta que
Somente com a ordem capitalista este
“pauperismo” recobre-se de novos
contornos, tendo em vista que sua
novidade se revela exatamente na
escassez das condições mínimas de
sobrevivência humana em meio à
incessante capacidade de geração da
abundância. Dito de outra forma: o
desenvolvimento das chamadas forças
produtivas não acompanhou a elevação
nos níveis e condições de reprodução
social. (GUERRA, 2007, p.3)
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Ainda dentro do pensamento de Engels (2008)
que nos leva a entender que o empobrecimento
continuado tem um alto preço social, por um lado a
massa trabalhadora explorada por jornadas longas de
trabalho e nenhuma garantia ou direito, por outro lado a
fome, a violência, a aglomeração populacional que
facilita a proliferação de pestes e a mortalidade infantil
acabam por exigir a intervenção por parte do Estado5
com providências para amenizar esse quadro. Cabe
salientar que a pobreza assume um caráter funcional ao
capital, devido a garantir a disponibilidade do assim
denominado exército industrial de reserva que serve
como fonte de mão de obra sobrante com o fim de
baratear os salários na cadeia produtiva.
Nesse momento, não se pode perder de vista que
“de uma forma geral, não encontramos sociedades
humanas que não tenham desenvolvido alguma forma
de proteção aos seus membros mais vulneráveis”
(YASBEK, 2010, p.1). As desigualdades sociais não são
apenas reconhecidas como reclamam algum tipo de
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intervenção, pelo fato de que algumas demandas se
tornaram crônicas, a velhice, as doenças profissionais,
a infância desamparada, a insalubridade.
Apesar do estado emergencial das condições de
vida da população das grandes cidades industriais
certas ações são desenvolvidas pelas ordens religiosas
e outras organizações, sem, contudo, substituir a
necessidade de uma intervenção na forma de política
social. Dessa forma continua a autora…
Aos poucos, esse primeiro proletariado
vai se organizando como classe
trabalhadora (em sindicatos e partidos
proletários), como movimento operário,
com suas lutas, reivindicando e
alcançando melhores condições de
trabalho e proteção social. Através de
sua ação organizada, os trabalhadores e
suas famílias ascendem à esfera pública,
colocando suas reivindicações na
agenda política e colocando em
evidência que a sua pobreza era
resultante da forma de estruturação da
emergente
sociedade
capitalista.
(YASBEK, 2010, p.2)

Yasbek conclui que essas reivindicações da
classe trabalhadora assumindo um caráter de luta
organizada por direitos sociais forjam o avanço de
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democracias liberais levando o Estado a envolver-se
progressivamente,
questão,

numa

constituindo

abordagem
novos

pública

mecanismos

da
de

intervenção nas relações sociais como legislações
laborais, e outros esquemas de proteção social. O que
se deseja assinalar é que de modo geral, as abordagens
estatais da questão social se estruturam a partir da
forma de organização da sociedade capitalista e dos
conflitos e contradições que permeiam o processo de
acumulação, e “das formas pelas quais as sociedades
organizaram respostas para enfrentar as questões
geradas pelas desigualdades sociais, econômicas,
culturais e políticas.” (CHIACHIO, 2005:13 apud
YASBEK, 2010, p.2)

A política social aparece no cenário das múltiplas
expressões da questão social a partir das mobilizações
históricas da classe operária. Não existe política social
desligada da lógica das crises do capital e das
conquistas dos movimentos populares. O proletariado
vai entrando em cena como força política e passa a
assumir
1616
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desigualdades econômicas, políticas, culturais e sociais
construídas no centro da estrutura capitalista e que se
aprofundam ao longo da história.
Concluindo, a crítica marxiana como análise do
momento histórico contribuiu para desvelar a realidade
em torno da lógica do capitalismo e da luta de classes
na sociedade burguesa como salientam Netto e Braz
(2007)
Realizando uma autêntica revolução
teórica, Marx jogou toda a força da sua
preparação científica, as suas culturas e
das suas energias intelectuais numa
pesquisa determinada: a análise da leis
do movimento do capital; essa análise
constitui a base para apreender a
dinâmica da sociedade burguesa
(capitalista), já que, nessa sociedade, o
conjunto das relações sociais está
subordinado ao comendo do capital.
(NETTO e BRAZ, 2007, p. 25)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A categoria pobreza, como expressão concreta
das desigualdades sociais, aparece no corpo da nossa
discussão para ser entendida como um fenômeno
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complexo apropriado pelo ideário liberal como natural e
inerente ao processo civilizatório, no que Yasbek (2010)
também

salienta

que

as desigualdades

sempre

estiveram presentes na história das sociedades,
portanto o que se discute aqui são o caráter excludente
da sociedade capitalista e a intervenção do Estado
como mediador nos interesses do capital em detrimento
da exploração da classe trabalhadora. As políticas
públicas de transferência de renda são, em última
análise, uma compensação monetária de caráter
focalizado para combate à extrema pobreza, que
conceitualmente tem o objetivo de interromper a cadeia
intergeracional da pobreza. Pressupõe ação do Estado
articulando diferenciadas intervenções com programas
estruturantes, conforme Silva et al (2007) discute
amplamente.
A transferência monetária para famílias pobres,
a partir das políticas de combate à fome complementa a
renda permitindo o seu acesso a outros níveis de
consumo, melhorando, sem dúvida, alguns índices
associados à alimentação, conforme a orientação dos
organismos internacionais a partir do ideário neoliberal.
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Outra constatação, de caráter contraditório, é que os
critérios de inclusão e concessão dos benefícios
monetários dos programas de transferência de renda e
as

condicionalidades

para

a

sua

manutenção

reproduzem o caráter excludente das políticas sociais
focalizadas com programas seletivos que qualificam a
polarização entre o ‘extremamente pobre’ do cidadão
sujeito de direitos socioassistenciais. Entendemos que
tal focalização é insuficiente para a superação das
desigualdades no contexto social brasileiro.
No Brasil, com um quadro de desigualdade e
necessidades extremas, as políticas sociais de perfil
neoliberal assumem um papel de relevância quando
contribui na soma com outras ações no sistema de
proteção social na redução da fome e da desnutrição
infantil. Contudo fica claro que essa complementação
de renda satisfaz parcialmente as necessidades básicas
da população carente,

garante apenas o que é

necessário à sobrevivência. É enganoso pensar que
essas ações são suficientes para a superação da
pobreza, pois ainda estão ausentes do conjunto a
satisfação
1619
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indispensáveis ao pleno exercício da cidadania e que
estão além das necessidades de sobrevivência.
Compreendemos que, dentro do debate a partir
do referencial marxista de totalidade, o tratamento das
necessidades segue a orientação do receituário
neoliberal em que o claro objetivo é a redução da
pobreza e não das desigualdades sociais.
Concluindo, a reprodução das orientações dos
programas

de

transferência

de

renda

com

condicionalidades praticados pelo Estado em todos os
programas relacionados, com a particularidade de se
propor a preparar seus usuários para o mercado de
trabalho não encontra sua concretização na realidade
local. Entendemos que à luz das mudanças impostas
pelo processo de globalização da economia na nova
configuração

das

relações

do

trabalho

e

sua

consequente mercantilização e informalidade, que são
impostos limites que impedem a plena reprodução
social. É indiscutível que a transferência de recursos
financeiros às famílias como forma de compensar os
efeitos desses limites pode amenizar algumas carências
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imediatas, contudo, a realidade aponta para a
continuação

e

ampliação

da

necessidade

da

intervenção pública nas determinações dinâmicas das
condições de vida a nível local.
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O ENSINO DA ARTE E AS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS NOS MUSEUS
Adriana Paula Bernardes Garcia5

Resumo
O artigo retrata reflexões sobre a função educativa dos
museus e as práticas educativas, a partir de alguns
documentos oficiais que determinam uma política
educacional para os espaços nos museus, assim como na
obra de autores que investigam a educação em museus.
Além disso, apresenta-se a análise de algumas questões
voltadas às ações educativas em museus de arte
brasileiros. O conhecimento em arte é um aprendizado
que começa na observação de uma obra de arte, da sua
leitura e da prática artística, onde ao apreciar uma obra
de arte estão relacionados a sua experiência com
diferentes manifestações artísticas, e conhecimento a

5

Licenciada em Pedagogia pela Universidade de São Paulo.
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partir do acesso constante a esses espaços artísticos e
educacionais, além do desenvolvimento de atividades
artísticas nesses espaços, possibilita ao estudante elevar
a sua compreensão da cultura nacional, que contribuiu
para que ampliassem sua experiência com a arte.
Palavras – chaves: Museus de arte. Ações educativas.
Políticas educacionais.
Abstract
This article is a reflection on the educational function of
museums and educational practices, from some official
documents that determine an educational policy for
spaces in museums, as well as the work of authors who
investigate museum education.
In addition, we present the analysis of some questions
focused on educational actions in Brazilian art museums.
Knowledge in art is an apprenticeship that begins with the
observation of a work of art, of its reading and of the artistic
practice, where when enjoying a work of art are related to
its experience with different artistic manifestations, to build
this knowledge from the constant access to these artistic
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and educational spaces, in addition to the development of
artistic activities in these spaces, enables the student to
raise his understanding of the national culture, which
contributed to the expansion of his experience with art.
Key words: Art Museums. Educational actions.
Educational policies.

Introdução
Executar ações educativas são, com efeito, são tarefas do
educador de museu, que precisa estar inteirado e afinado
com os conceitos que permeiam esse espaço, também
com as diretrizes estabelecidas pela “Política Nacional de
Museus”, a fim de que os museus sejam realmente
espaços nos quais os cidadãos brasileiros sintam-se
estimulados a frequentar e se apropriar de tudo o que eles
possam oferecer.
Para provocar a reflexão e apropriação do conhecimento
no espaço museal, é necessário que o museu exerça
também sua função

educativa, pois, como expõe

Barbosa (2004),
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Museus são laboratórios de Conhecimento
de Arte, tão importantes para a
aprendizagem
da
Arte
como
os
Laboratórios de Química o são para a
aprendizagem da Química”. Desse modo,
os públicos poderão fazer um bom uso
desse laboratório que é o Museu de Arte se
forem dadas as condições necessárias.

Essas condições dizem respeito a toda a estrutura
museológica no exercício das diversas funções atribuídas
ao museu, mas principalmente às políticas adotadas por
ele, bem como a importância que é conferida, no seu
cotidiano, ao caso educacional e investigativo, que é, por
si só, uma política.
A função educativa dos museus já foi defendida e
continua sendo por muitos autores, nos mais diversos
textos e contextos que a enfatizam em correlação com as
suas

outras

funções,

além

das

de

salvaguarda,

conservação, exposição e comunicação. Mário Chagas,
no livro
Há uma gota de sangue em cada museu: a ótica
museológica de Mário de Andrade, publicado em 2006,
expõe o resultado de sua dissertação de mestrado,
realizada na segunda metade da década de 1990. Nele,
Chagas (2006) não só problematiza o desconhecimento
1630
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do pensamento de Andrade no meio museológico, como
também apresenta algumas das ideias do modernista que
já

eram

inovadoras

no

início

do

século

XX,

especificamente no período compreendido entre 1917 a
1945. Entre as diversas contribuições do pensamento do
modernista Mario de Andrade relativas aos seus “projetos
políticos culturais”.
Chagas explica que:
Uma destas contribuições refere-se às
funções educativas dos museus. Educação
museal aqui é concebida não em termos de
repetição e inculcação de padrões vigentes
como estratégia de reprodução do poder
constituído, masao contrário, como espaço
móvel de estudo, pesquisa e reflexão, como
“instrumento capaz de servir às classes
trabalhadoras,

como

instituição

catalisadora e ao mesmo tempo resultante
da conjugação de forças diversas, como
âncora de identidade cultural”. (CHAGAS,
2006, p.19)

Quanto “às funções educativas dos museus”, percebe-se,
na interpretação de Chagas (2006), que Andrade
concebia o museu como um espaço de “estudo, pesquisa
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e reflexão” e capaz de provocar mudanças na sociedade.
Em um fragmento de documento apresentado por Chagas
(2006, p.95), é visível a preocupação de Mário de
Andrade com o atendimento ao público durante as
exposições, bem como com o educador de museu, isto é,
ele dizia que as visitas deveriam ser “visitas vivas” e
“acompanhadas de explicador inteligente”.
Com as afirmações anteriores e com outro fragmento de
documento citado por Chagas (2006, p.92) no qual
Andrade defende a organização de museus, mas de
“museus à moda moderna, museus vivos, que sejam um
ensinamento ativo”, entende-se a dimensão educativa do
museu no pensamento do poeta modernista.
Vale lembrar, ainda, que Mário de Andrade defendia “o
uso educativo do patrimônio cultural” por meio de ações
que permitissem ao museu ser um agente transformador
da sociedade, pois, segundo Chagas (2006, p.91), “o
museu concebido por Mário não é apenas um espaço de
exposição, é locus de ação”.
Em relação à participação ativa do público, Chagas (2006,
p.92) explana que, para Mário de Andrade, “[...] o papel do
museu não é só o de documentar, mas também o de
1632
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denunciar, criticar e refletir.
É a ideia de Fórum de Debates, que ganharia corpo na
década de 70 [do século XX]”, que a pesquisa de Chagas
(2006), portanto, muito contribui para a compreensão do
pensamento de Mário de Andrade sobre o papel educativo
dos museus no Brasil, no início do século XX, e
permanece atual, propondo alternativas para problemas
ainda presentes em muitos museus, em nosso país.
A função educativa dos museus também foi amplamente
discutida no “Seminário Regional da Unesco”, em 1958,
na cidade do Rio de Janeiro, e que, conforme Araújo e
Bruno (1995, p.7), “[...] simboliza paradigmaticamente
uma preocupação profissional com a problemática
educacional dos museus.
O museu deveria desenclausurar-se não somente através
de programas didáticos dirigidos à educação formal, como
também da utilização de outros meios a seu alcance como
o rádio, o cinema, a televisão, para atingir assim camadas
mais amplas da população e poder melhor difundir sua
mensagem.
As demandas educacionais e socioeducativas dos
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pobres, enfatizando a necessidade de educação inicial e
educacional, para trabalhar com uma abordagem
pedagógica que aborda os interesses das diferentes
disciplinas que frequentam a escola, bem como abordar
os problemas de discriminação, preconceito e racismo
que ocorrem no espaço escolar.
De qualquer forma, as mudanças estão em andamento e
a história começa a mudar, já iniciamos os primeiros
passos, cabe aos educadores levar essas discussões à
sala de aula, estimular os alunos a tomar consciência,
mudar comportamentos e hábitos prejudiciais à vida
social, a atribuição ao museu como um agente educativo,
na sociedade, possibilitou um alargamento das práticas
museológicas, como também uma abertura para a
discussão

do

papel do

museu

na

sociedade

contemporânea.
Outros documentos fundamentais para compreender os
avanços nas discussões sobre as práticas museais são,
conforme Araújo e Bruno (1995, p.6), [...] a Declaração da
Mesa-Redonda de Santiago do Chile de 1972, que
introduziu o conceito de museu integral, abrindo novas
trilhas para as práticas museais; a Declaração de Quebec
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de 1984, que sistematizou os princípios básicos da Nova
Museologia e a Declaração de Caracas de 1992, que
poderia ser interpretada como uma avaliação crítica de
todo este percurso ao reafirmar o museu enquanto canal
de comunicação.
Os referidos documentos consolidam a função educativa
dos museus na contemporaneidade e servem de
parâmetro para a construção de outros, como a “Política
Nacional de Museus – PNM”, lançada no Brasil, em maio
de 2003, que contou com contribuições da comunidade
museológica e representantes de outros segmentos da
sociedade envolvidos com as questões pertinentes ao
campo museal.

Práticas educativas nos museus
Com a função social e educativa do museu para com a
sociedade na qual ele está inserido, bem como dos
diversos fatores que contribuem para o êxito das ações
educativas no espaço museal, indaga-se: Qual a origem
das práticas educativas em museus?
Como elas foram desenvolvidas nos museus de arte? Em
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que medida as práticas contribuem para a aproximação
de diferentes públicos com o espaço museal da arte?
Em relação à introdução das práticas educativas nas
exposições de coleções dos museus de um modo geral,
não há um registro esclarecedor sobre sua origem, mas
que é possível identificá-la “[...] na organização das visitas
orientadas”.
No que diz respeito à preocupação com o ensino da arte
em museu, e assuntos de arte, apresentar projeto a uma
comissão parlamentar para “que se desse uma função
mais educativa ao museu: apresentar os objetos com
visão crítica e não puramente expositiva”.
Nesse sentido, percebe-se que planejar e executar uma
ação educativa, dentro de uma visão crítica, não é uma
inovação como parece em nossos dias, pois o crítico John
Ruskin já fazia tal proposta em 1857. As práticas
educativas em museus tornam-se mais consistentes no
século XX e os resultados obtidos, principalmente nos
museus norte-americanos, exemplos a serem seguidos
por outros museus no mundo.
Segundo Ana Mae Barbosa (2005c, p.85) que afirma que,
com a criação, em 1929, do Museu de Arte Moderna de
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New York (MoMA), o ensino da arte se constitui como um
trabalho “renovador” e de “vanguarda” nas escolas,
universidades e no próprio museu, a fim de que as outras
classes sociais não pertencentes às elites também
pudessem compreender a produção artística moderna.
O pensamento de Dewey (1859-1952) exerceu e continua
exercendo influências em diversas áreas no campo das
ciências

humanas.

As

reflexões

sobre

questões

socioculturais estão presentes em sua obra, assim como a
importância da arte para o desenvolvimento humano, seu
texto mais citado no campo do ensino da arte, no Brasil,
uma experiência, no qual o autor discute o que vem a ser
uma “experiência estética”.
Para Dewey (1974), a experiência estética difere de
situações “experienciadas” às quais todos estão sujeitos,
pois, para que a experiência seja realmente estética, é
necessário que ela seja provida de ação, percepção,
reflexão e interação, de forma que o sujeito realize
conexões com conhecimentos já aprendidos.
O trabalho de “apreciação de arte”, formulado por Thomas
Munro (1901-1973), foi realizado no Museu de Cleveland
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por três décadas. A proposta dele, conhecida como
“morfologia

estética”,

consistia

em

que

o

aluno

observasse atentamente as obras, percebesse como
cada obra era constituída, fizesse um esboço a ser
desenvolvido no ateliê e conversasse sobre as obras a
partir de “formulações críticas”. Munro não priorizava a
história da arte durante a visita ao museu por considerar
que ela poderia ser melhor trabalhada fora dele.
Ele também já chamava a atenção para o fato de que as
crianças só poderiam entrar em contato com obras de arte
se tivessem professores interessados em permitir essa
aproximação do trabalho anterior e posterior à visita ao
museu, assim como do professor como aquele que
possibilita o acesso à arte, e do arte-educador de museu
como o sujeito que está entre o educando e as obras de
arte.
Exercendo um papel de estimulador, provocador e
transformador do processo de ensino aprendizagem, em
uma breve retrospectiva, pode-se observar que as
práticas educativas em museus de arte já apresentavam
uma preocupação com o ensino da arte por meio do
contato direto com as obras, assim como ao que diz
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respeito ao trabalho a ser realizado posteriormente à
visita.
Através das Práticas educativas em museus de arte no
Brasil, a educação, está associada à origem de alguns
museus em espaços de ensino da arte, no século XIX e
início do século XX. Essa afirmação pode ser constatada
na origem do Museu Nacional de Belas Artes, cuja
coleção foi instalada na Academia Imperial de Belas Artes
(1843); do Museu de Arte da Bahia, no qual a coleção foi
instalada no Liceu Provincial (1871) e, logo em seguida, no
Liceu de Artese Ofícios (1872); e da Pinacoteca do Estado
de São Paulo, cuja coleção foi abrigada no Liceu
de Artes e Ofícios (1905).
Assim,

pode-se

dizer que

essas

coleções

eram

praticamente acessíveis aos estudantes de arte para fins
de estudo, a partir do final da década de 1940, com a
criação do MASP (1947), do MAM/SP (1948) e MAM/RJ
(1948).
O MASP, o MAM/SP e o do Rio interessamse por atividades profissionalizantes,
dedicando-se aos artistas plásticos e de
outras modalidades, tendo tambémo
MAM/SP formado monitores para a bienal e
despertado o meio para trabalhos
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educacionais.

O MASP investe em áreas como design e propaganda, e
também em monitorias iniciadas por Pietro Maria Bardi e
voltadas para o acervo, o que é notável para o meio por
gerar familiaridade pela freqüência, como também em
aulas pela televisão, contando com a colaboração de
Flávio Motta, um professor de gerações de historiadores
da arte.
Segundo Lourenço (1999, p.181), Lina Bo Bardi afirmava,
em suas entrevistas, que o MAM/BA deveria chamar-se
“CENTRO, MOVIMENTO, ESCOLA”, e que as ideias dela
para esse Museu revelam “[...] seu lado mais significativo,
como

humanista

e

crítica

do

aristocratismo

e

conservadorismo, habituais no trato da cultura brasileira”
(p.186).
Como um “centro, movimento, escola” no qual o museu
buscava o apoio da universidade e dos estudantes no
desenvolvimento de ações, a fim de possibilitar o acesso
das classes populares, ele abria-se como um espaço de
apropriação do conhecimento para todos.
Essa parceria entre universidade e museu é um bom
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exemplo a ser seguido, hoje, para aproximar as
instituições e, principalmente, para juntas produzirem
conhecimento e buscarem a solução de problemas;
dentre outros, aqueles que dizem respeito à questão do
acesso aos diferentes tipos de público no espaço museal.
O ensino da arte nos museus

As ideias de Lina Bo Bardi para o MAM/BA estão em
sintonia com o tema do “Seminário Regional da Unesco”,
que aconteceu em 1958, na cidade do Rio de Janeiro, e
no qual a “função educativa dos museus” foi amplamente
discutida.
Quanto às fundamentações

teóricas

das

práticas

educativas em museus de arte no Brasil nas décadas de
1970 e 1980, Franz (2001, p.44) expõe que,
No Brasil, a arte-educação em museus foi
improvisada, com raras exceções, atéofinal
dos anos 70, nesse período, os serviços de
arte e educação estavam atrelados às
influências do ideário da livre expressão
que chegaram ao Brasil através do inglês
Herbert Read e foram disseminadas pelas
escolinhas de arte, de Augusto Rodrigues
desde 1948.
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Nos principais centros culturais do país foi durante os
anos 80 que se iniciou uma mudança de postura no
enfoque metodológico dessas práticas contribui para
entender como é tardia, no Brasil, a compreensão dos
arte-educadores,

que

atuam

na

escola,

sobre

a

importância da visita a museus e dos educadores de
museu em fundamentar suas práticas educativas.
A discussão em pauta não só no meio museológico, mas
também em diversos segmentos da sociedade, é a de
como

os

museus

devem

exercer

uma

política

educacional, e que estratégia utilizar para desempenhar
seu papel de agente transformador da sociedade.
Esse papel foi bem enfatizado no “3º Fórum Nacional de
Museus”, realizado em 2008, cujo tema foi “Museus como
agentes de mudança social e desenvolvimento, contribui
para uma maior ênfase no que caracteriza a compreensão
da função primordial do museu que é o seu compromisso
com a educação. “Não basta os educadores quererem dar
um sentido claro ao seu trabalho, se este não fizer parte
de uma política institucional”.
A educação, como uma das políticas centrais do museu,
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também é esclarecida.
O que é mais importante compreender é que todas as ações
museológicas devem ser pensadas e praticadas como ações
educativas e de comunicação, mesmo porque, sem essa concepção,
não passarão de técnicas que se esgotam em si mesmas e não terão
muito a contribuir para os projetos educativos que venham a ser
desenvolvidos pelo museu [...]. Assim, entende-se que não é possível
os educadores fazerem um bom trabalho se ele não estiver inserido
em um contexto maior de qualidade, e também se compreende o
porquê de alguns setores educativos estarem fadados ao isolamento
dentro de suas próprias instituições, assumindo uma responsabilidade
sobre seus atos, a qual não é sua apenas.

No que concerne às problemáticas que envolvem a
educação em museus de arte, Ana Mae Barbosa (2005a)
salienta que isso também se deve ao preconceito em
relação ao que diz respeito à própria palavra Educação,
pois,

no

campo

artístico,

principalmente

alguns

profissionais da área, como professores e artistasprofessores de universidades, dizem não entender de
Educação.
A autora ainda chama a atenção para o fato de que alguns
museus e centros culturais, no Brasil, preferem “[...]
designar seus departamentos voltados para ensino,
divulgação ou extensão [...]” (BARBOSA, 2005a, p.100)
com outros nomes que não estejam diretamente
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associados à palavra Educação.
Além disso, afirma que países do primeiro mundo “[...]
assumem o papel educacional e a designação educação
com orgulho e com a consciência de que a principal função
da cultura é educar [...]” (BARBOSA, 2005a, p.101).
Diante de tal afirmação, pode-se indagar se o preconceito
em relação à educação nos museus de arte não está
associado à formação dos profissionais da área de artes
visuais que acabam interagindo nesse espaço, como
curadores, críticos, artistas e professores.
A publicação Educação em Museus, originalmente editada
pelo Museums and Galleries Commission (2001), um
órgão britânico, defende que, para que seja garantida a
educação nos museus, é fundamental a adoção de uma
política educacional escrita e aprovada pelo conselho do
museu.
Cada museu deve procurar maximizar a função educativa
de seus acervos e atividades, pois “Exposições e
documentação de acervos, por exemplo, têm importante
potencial educativo também sugere que o responsável
pelo “programa educativo” seja um especialista em
“educação em museus” e participe da “instância diretiva”.
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Assim, entende-se que esse profissional deve participar
das discussões do museu e não ser meramente um
receptor de decisões ,que todos os setores estivessem
totalmente envolvidos e articulados entre si na tomada de
decisões para exercer uma política educacional, e que,
com o ensino da arte, as pessoas aprendessem a
formar e a expressar melhor as suas opiniões de uma
maneira mais facilitada, para viver em sociedade, o
indivíduo deve interagir com o meio em que está inserido,
fazer parte dele e modificá-lo.
Temos na arte um instrumento de educação e não uma
simples matéria a ensinar para compreender como as
artes, em suas diversas formas, contribuem para a
construção do conhecimento humano, é necessário
investigar o que é e como se dá a construção do
conhecimento, onde é possível apoiar-se em variadas
perspectivas, entre elas: a filosófica, a psicológica e a
histórica entende que o conhecimento é o resultado da
apropriação, pelo homem, de dados empíricos e de ideias,
na busca de entendimento da realidade.
Na perspectiva de Piaget (1980), o conhecimento
configura-se como uma construção contínua de mediação
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entre o sujeito e o objeto, ou seja, entre o meio físico e o
social, estabelecendo condições e capacidades próprias
de conhecer, o indivíduo que não aprende como se ele
fosse um depósito de informações de construção de
conhecimento, o indivíduo é sujeito ativo, só vai aprender
significativamente se houver uma interação com o objeto.
O trabalho educacional está comprometido radicalmente
com o dever humano, com aprendizagens que permitem
ampliar o âmbito de experiências que nos signifiquem na
convivência

com

outras,

trata-se

de

consumir

conhecimentos do que é o mundo, mas de favorecer
aprendizagens e reflexões.
Para Piaget (1983), compreender significados supõe um
ato significador sobre o mundo. Em seus estudos sobre a
produção

do

conhecimento,

essa

questão

é

absolutamente primordial, é “a ação em sua plasticidade
muito maior” que explica o gênese e a constituição de
conhecimentos

relacionando-se

sempre

com

a

organização e a estruturação do vivido.
A organização e estruturação que ativam o conhecimento
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e o desconhecimento em outras sínteses pelo constante
desafio em direção à produção de outras maneiras de
fazer e compreender, impulsionado por uma curiosidade
de ir além dos limites do conhecimento, entre ordem e
incerteza, rigor e liberdade, influência e autoria, raciocínio
e sonho, ética e estética.
Trabalhar Educação, mais do que informar ou formar, é
transformar, torna-se sentido, aponta sempre para
transformações ao expandir horizontes e apresentar
alternativas às já conhecidas, desde a infância significa
compreender o ato de educar como ato inseparável do ato
estético e ético de comunhão com o outro para afirmá-lo
como promoção de dever plural do humano.
O papel fundamental de cada profissional no ato de
acolher cada criança para ajudá-la em sua inserção social
e cultural como experiência educativa que explicita a vida
e as relações afetivas, gestos e palavras que transformam
saberes e fazeres coletivos em processos e modos
singulares de interpretar a si mesmo, os outros e o mundo
através dos meios artísticos.
O mediador, incentivador, instigador do processo de

1647

Adriana Paula Bernardes Garcia

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

criação as atividades interativas nos museus
proporcionam condições para o desenvolvimento e a
produção criativa dos alunos; o docente favorece,
aperfeiçoa, amplia as capacidades exploratórias, já que
por meio de exercícios bem construídos de releituras,
seus alunos exploram um universo de possibilidades.
Com base na teoria, o indivíduo é sujeito do processo de
construção do seu conhecimento e esse processo só é
possível mediante a sua ação vale ressaltar que um
trabalho artístico sempre carrega a marca do seu criador,
ou seja, traz embutida, em si, a ação do sujeito que a
criou, que é fruto de sua interação com o meio e com o
próprio objeto criado.
Nesse processo, o indivíduo é capaz de construir o
entendimento de novos conceitos referentes a materiais e
a técnicas utilizadas, o que se dá nas artes plásticas, na
dança, no teatro, na música e na produção de poesias,
constituem atividades pelas quais o indivíduo é despertado
para a criatividade, a qual se acentua com a prática.
É o processo de descoberta ou produção de algo novo,
que cumpre exigências de uma determinada situação
social, processo que, além disso, tem um caráter, a
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representação da realidade faz a seleção, interpretação e
reformulação dos elementos que são de extrema
importância, pois ela direciona para o trabalho artístico
parte de si própria expressando seus pensamentos,
sentimentos e emoções, ter como alicerce, que a Arte é
expressão e não imitação. uma releitura não implica copiar
o que o artista produziu e sim interpretar e conseguir
assimilar suas ideias, mas mesmo assim conseguir
colocar sua própria percepção, não basta o professor
encher os alunos de materiais e deixar que hajam sobre os
mesmos, o professor deve incentivar, criar situações que
façam com que eles usem a Arte, se expressem
realmente, do contrário, não haverá atividade artística e
sim terá um professor observando alunos interagirem com
materiais.A Arte tem uma história, uma conotação social,
que a mesma passou por diversas fases tendo um
contexto histórico trabalhar com Artes Plásticas não é
meramente explorar técnicas artísticas, e sim explorar os
diversos

aspectos

que

a

envolvem,

desde

sua

interpretação à análisede cores, formas, intenções, enfim,
tudo que Arte tráz junto consigo.
As Práticas Pedagógicas para o ensino de Arte devem ser
1649

Adriana Paula Bernardes Garcia

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

embasadas em métodos que instiguem os alunos, com a
utilização de objetos que os estimulem a desenvolver
determinadas percepções, tais como a visão, a audição e
o tato, a partir dos quais estes terão a capacidade
empírica mínima para adquirir uma base bem estruturada,
conciliando mais facilmente os conteúdos teóricos aos
práticos ao longo de sua formação acadêmica.
A livre expressão é um meio pelo qual se revela a
essência

da

personalidade,

pois

subentende

exteriorização e representação quase sempre presente, a
realidade social e material não possibilitam que a mesma
expresse as suas realidades subjetivas.
A educação não se limita à estruturação e à apropriação
de conhecimentos técnicos, históricos, matemáticos,
geográficos, entre muitos outros tão necessários para a
formação humana, mas compreende também o objetivo
de humanizar, de favorecer o crescimento intelectual,
emocional/afetivo e cultural da criança, no sentido de que
esta possa incorporar valores como solidariedade,
inquietude e desejo de mudança, sensibilidade, sentido e
vida.
Enfatizar a importância da interlocução entre todos os
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atores do espaço museal no que compete pensar a
educação no planejamento de todas as suas ações,
também aponta duas questões fundamentais para a
educação que é a de inclusão e acesso à arte.
O pensamento de coincidentes, fundamentais para quem
trabalha na ação educativa de museus de arte e também
para todos os funcionários envolvidos com o espaço
museal, principalmente para aqueles que exercem cargos
de liderança, ou seja, aqueles que decidem as ações e
projetos do museu.
O trabalho de “apreciação de arte”, formulado por Thomas
Munro (1901-1973), foi realizado no Museu de Cleveland
por três décadas.
A proposta dele, conhecida como “morfologia estética”,
consistia em que o aluno observasse atentamente as
obras, percebesse como cada obra era constituída,
fizesse um esboço a ser desenvolvido no ateliê e
conversasse sobre as obras a partir de “formulações
críticas”. Munro não priorizava a história da arte durante a
visita ao museu por considerar que ela poderia ser melhor
trabalhada fora dele ele também já chamava a atenção
para o fato de que as crianças só poderiam entrar em
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contato com obras de arte se tivessem professores
interessados em permitir essa aproximação. Percebe-se
a importância do trabalho anterior e posterior à visita ao
museu, assim como do professor como aquele que
possibilita o acesso à arte, e do arte educador de museu
como o sujeito que está entre o educando e as obras de
arte, exercendo um papel de estimulador, provocador e
transformador do processo de ensino-aprendizagem.
Nessa breve retrospectiva, pode-se observar que as
práticas educativas em museus de arte já apresentavam
uma preocupação com o ensino da Arte por meio do
contato direto com as obras, assim como o que diz
respeito ao trabalho a ser realizado posteriormente à
visita, entretanto, que o recorte apresentado refere-se
apenas às realidades inglesa e norte-americana, pois,
possivelmente, a questão possa ser mais explorada em
publicações que apresentam outras realidades, às quais
não se teve acesso no presente estudo.
Envolver a Arte no processo educacional de crianças para
buscar uma educação significativa para elas, não se limita
apenas em incluí-la em um currículo, a Arte não pode ser
encarada
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desenvolvimento educacional mais rico e significativo
entre as crianças, é necessário que se reconheça a
importância do envolvimento do educador e da instituição.
Significa, portanto propiciar situações de cuidados,
brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma
integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento
das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e
estar com os outros em uma atitude básica de aceitação,
respeito e confiança, e acesso pelas crianças aos
conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural
que caminha na perspectiva de contribuir para a formação
de crianças autônomas, criativas, felizes e acima de tudo
saudáveis.
Considerações finais
Em relação às problemáticas que envolvem os setores
educativos em alguns museus participantes da pesquisa,
ressalta-se que elas estão, provavelmente, atreladas à
falta de uma política cultural da instituição que priorize a
educação.
A questão também foi aqui discutida a partir do
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pensamento de alguns autores, que deixa bem visível a
referida condição assim enfatizando os educadores a dar
um sentido claro ao seu trabalho, nesse sentido, a falta de
compreensão do que seja a adoção de políticas
educacionais por parte de alguns atores museais,
principalmente por aqueles que ocupam os cargos
diretivos da instituição, impede que os setores educativos
desenvolvam um trabalho de qualidade mesmo que eles
se esforcem e procurem realizar diversas ações para
atender os diferentes públicos.
Com o propósito de investigar como as políticas dos
museus de arte interferem nas suas ações educativas,
realizou-se pesquisa de natureza qualitativa e de caráter
documental com museus de arte brasileiros, de diferentes
regiões do país, destaca que o estudo originou-se de
inquietações nascidas no exercício profissional dentro de
um espaço da Arte.
No entanto, apesar de se perceber que os educadores
dos

museus

participantes

da

pesquisa

têm

o

entendimento de que as propostas educativas devem ser
pensadas para outros grupos, além dos escolares, notase que nem todos os museus têm propostas específicas
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para públicos não escolares, ou seja, para públicos
constituídos por famílias, pessoas idosas, pessoas com
deficiência, entre outros.
Essa constatação se dá porque, ao indagarem-se os
setores educativos sobre os tipos de ações que
desenvolvem,

poucos

registraram

ter

programas

exclusivamente destinados a esses diferentes públicos,
com a potencialidade educativa de um museu de arte não
é tarefa fácil, pois se sabe que não basta o museu apenas
dispor de um setor educativo para que isto aconteça.
É

necessário,

portanto,

o

envolvimento

e

comprometimento de todos os agentes museais para que
diferentes públicos tenham um maior acesso ao
patrimônio artístico-cultural por ele mantido. A missão, ou
seja, a vocação do museu, as práticas educativas, devem
ser elementos cumpridores desse propósito.
Durante um longo período, o trabalho dos educadores só
iniciava quando a exposição já estava montada, depois de
concluídos os trabalhos dos pesquisadores, eram
obrigados a pensar Ações Educativas a partir de sua
própria leitura da exposição e dos catálogos.
Adequado aos vários tipos de público é fundamental que
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as Ações Educativas sejam planejadas para um público
alvo, tendo em vista que os museus são visitados por
famílias, estudantes em vários níveis, grupos de
convivência, grupos com necessidades especiais, entre
outros, o museu deve planejar ações a partir das
especificidades de cada público visitante.
Tendo em conta a proposição de ações educativas, tanto
para públicos escolares como não escolares, entre eles
os públicos especiais, ressalta-se que os museus
necessitam de profissionais qualificados, assim como de
assessorias de especialistas que orientem o trabalho a
ser realizado com cada tipo de público, de acordo com
suas especificidades.
Além disso, para os educadores de museus proporem
ações para os diferentes públicos e trabalharem
diretamente com eles, esses profissionais precisam ter,
além dos conhecimentos referentes às questões da arte,
outros que dizem respeito às particularidades relativas ao
comportamento e níveis de compreensão de cada um dos
públicos, para que eles tenham não só o acesso cultural,
mas também o acesso intelectual a esses espaços da
arte.
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A INFLUÊNCIA DA CULTURA AFRICANA NA
FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA
Sonia Hemiko Hanashiro

O artigo estuda a África e a sua história no
decorrer da história eurocêntrica e africana e os
acontecimentos que mudaram o percurso de cada
país ou continente e os interesses de cada um sobre
um continente. Achavam inóspito ou sem propósito
para os africanos mas que os europeus tinham um
grande interesse sobre esse território afinal retiraram
não só riquezas materiais, como material humano.
Diante de tão grande interesse tiveram que lançar
diversas teorias para poder justificar as diversas
empreitadas sobre a África.
O avanço tecnológico do período do
renascimento propiciou uma superioridade durante o
tráfico negreiro e uma superação diante da África.
Apesar de ser mais conhecida a parte europeia da
história , a parte africana foi desprezada por ser
diferente e por não haver um registro. A oralidade foi
relegada a um patamar inferior, a espiritualidade foi
confundida com feitiçaria e bruxaria, ou seja tudo que
é diferente daquilo que conheço não tem
reconhecimento e sem valor.
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A saída dos africanos de seu continente
significou um massacre muito grande ao seu povo e
sua cultura, trazido ao novo continente sul-americano
foram vítimas de trabalhos forçados e colocados
numa situação muito injusta, pois os viam como
meros objetos à mercê das vontades e desejos dos
seus senhores. Se adaptaram ao novo mundo
totalmente
adverso
daquele
que
estavam
acostumados, os hábitos, a alimentação, as relações
sociais e culturais que seriam submetidos no território
brasileiro é totalmente diferente daquele que possuía
em seu país de origem.
Os africanos e seus descendentes tiveram que
aceitaram a divisão do seu território e meios mesmos
desfavoráveis para continuar a sobreviver e poder
cultuar as suas tradições, religião, espiritualidade e
crenças de seu país. Algumas religiões só
sobreviveram através da conversão e do sincretismo
de maneira a não confrontar com os ideais católicos.
A resistência em solo brasileiro se dá em
primeiro plano por sua força de trabalho, motivo pelo
qual foram trazidos para o cultivo e o trabalho nos
ciclos: do açúcar, do café, do ouro que só
prosperaram por aqui pelo conhecimento e pelo
esforço do escravizado. Embora o índice de
mortalidade fosse muito grande devido as más
condições de trabalho, não intimidava o processo de
escravidão que perdurou por mais tempo no Brasil .
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As várias tentativas de revoltas que tiveram
fizeram com que os governantes tivessem outro olhar
sobre as condições de vida que os povos
escravizados tinham e qual o tratamento recebido
durante os anos subsequentes. A luta pela
valorização e o reconhecimento como cidadãos
brasileiros é legítima pois trata de um povo que
trabalhou arduamente para construção do país mas
que em muitos momentos não recebeu o devido
respeito por sua produção, cultural e social.
Em busca dessa afirmação, vários movimentos
foram surgindo como as insurreições escravas nos
quilombos, o Abolicionismo. Mais tarde surge ainda a
imprensa negra em 1920, a partir de 1930 a formação
de grupos culturais, em 1986 a formação do MNU
movimento negro unificado cujo bandeira era a luta
política e antirracista. Em 1990 criava no Rio de
Janeiro uma secretaria de Estado voltada para a
defesa e a promoção das populações negras sobre
direção de Abdias Nascimento. Em 2003 a
Presidência da República criava a Secretaria Especial
de Promoção de Políticas para a Igualdade Racial
que foi o responsável mais tarde pela criação das
ações afirmativas ou compensatórias que seriam as
políticas públicas de governo que visavam reparar
desníveis sociais dentro de uma sociedade, pela
concessão
de
vantagens
a
segmentos
comprovadamente desfavorecidos, em razão
principalmente de fatos que ocorreram no passado.
As políticas visando o estabelecimento de cotas para
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a entrada de negros nas universidades são ações
afirmativas.
Palavras- chave
resistência

identidade, cultura, igualdade e

As origens
A teoria mais antiga se sustenta na afirmação
que todas as formas e itens da cultura no continente
africano teriam sido trazidos por ondas provenientes
da Ásia. Por volta da metade do século XX, foram
encontrados uma linha de evolução ininterrupta de
todos os estágios do desenvolvimento humano.
Segundo estudos do antropólogo Cheik Anta Diop, o
desenvolvimento se deu do sul para o norte e levou
grandes contingentes populacionais da região dos
lagos para a bacia do rio Nilo, onde permaneceram
por muito tempo.
Da proximidade com o Oriente Médio e com a
Europa surgiram as primeiras civilizações. As
características de vários povos, de traços culturais e
físicos. Não há como negar a influência da cultura
egípcia sobre a África, em torno do Nilo as civilizações
que se desenvolveram no século VI a.C. como os
cuxitas passaram a viver uma nova realidade e as
margens do Nilo surgiram construções de alvenaria,
palácios e pirâmides.
A presença islâmica na África ocorre por volta
de 640 a.C. com o avanço das tropas muçulmanas a
nova religião vai se impondo na África. No século XV,
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com a expansão marítima na Europa, Colombo
chegando a América, a descoberta do caminho
marítimo para as Índias em 1498 e a chegada dos
portugueses no Brasil, são marcos importantes de
uma grande transformação histórica.
Partilha do território Africano
No século XIV os portugueses chegaram à
África pela costa ocidental, vivendo um período de
grande conhecimento da navegação e das ciências,
perceberam o quanto seria importante e promissor o
uso da mão de obra escrava e a expansão da cultura
da cana de açúcar para abastecer o mercado europeu
que até então só conhecia o mel. Com a proximidade
da Ásia, e a Europa esse domínio se tornou de fácil
dominação afinal o domínio das armas de fogo eram
superiores o que justificou a dominação. Segundo a
perspectiva europeia existiam várias teorias que
justificavam a partilha, o excesso de capital existente
na Europa que poderia ser investido em outro local,
psicológica
(darwinismo,
cristianismo
a
evangelização), diplomática para equilibrar as forças
com as potências europeias. Com o comércio de
escravos ocorreu a Diáspora Africana que foi a
dispersão dos povos africanos através dos oceanos a
partir do século XV e o destino era as Américas. Isso
levou a Europa a uma ascensão econômica e um
declínio da África. Durante muito tempo se utilizou da
mão de obra africana aqui no Brasil para que a
Europa fosse abastecida com as mercadorias levadas
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daqui. Lá na Europa e nos Estados Unidos a
emancipação dos direitos dos afro descentes chegou
primeiro do que no Brasil, de forma diferente do que
ocorreu no Brasil. Houveram muitas batalhas pelos
direitos e sua emancipação social o que não ocorreu
por aqui . No Brasil as informações demoravam a
chegar e a distância e a geografia local fizeram com
que a política de reconhecimento quanto aos direitos
dos afrodescendentes chegasse mais tarde.
Há quem propunha pensar na estrutura política
africana a partir de outros conceitos como: anarquias
estruturas políticas não hierarquizadas baseadas em
costumes e religião. Chefaturas a autoridade seria
exercida por uma família que detém maior prestígio
que os demais. Essa autoridade decorreria
geralmente por serem descendentes de um fundador
lendário e do monopólio e da conservação da tradição
que mantem. As hegemonias seriam o que
chamamos normalmente de reinos ou impérios. Sua
autoridade se estende por um território e possui uma
hierarquia administrativa, fiscal e militar.
Os africanos não aceitaram de forma pacífica
esse domínio e avanço europeu. Havia interesses e
motivos econômicos e que na maioria das vezes
procurava a busca do equilíbrio entre o custo e sem o
uso de armamento militar. Procuravam manter a
diplomacia e o comércio quase sempre suficientes. A
luta só ocorreria se essa estratégia falhasse.
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O fatiamento do território ocorre em 1884 mas
apesar de haver conflitos entre os europeus a
iniciativa partiu de Portugal e também da Bélgica de
haver um acordo para divisão do continente africano,
quem resolveu realizar essa conferência foi a
Alemanha em Berlim. A ocupação do continente foi
realizada por 13 países europeus além dos Estados
Unidos e do Império Otomano. Durante esse período
as potências europeias lutavam entre si pelo domínio
das terras que achassem interessante. Embora
nenhum africano tivesse sido convidado para
participar dessa conferência, eles relutaram, mas não
obtiveram sucesso pois a superioridade dos
armamentos utilizados era muito grande e acabaram
por serem derrotados.
Os povos indígenas foram submetidos à
escravidão para extração de minerais e recursos
naturais que não se adaptaram a estas condições. Os
portugueses foram em busca do povo africano que
eram perseguidos e capturados em seu território
durante as guerras entre as tribos africanas. Para
manter e vencer essas guerras, alguns povos
recebiam ajuda militar, armamentos dos lusos a fim
de conseguir mais escravos. O escravo não recebia
remuneração por seu trabalho, mas tinha ascensão
social o que determinava sua relação com o
proprietário era sua habilidade e o seu talento. A
condição de escravizado era uma relação mercantil,
degradante e vista como um objeto, desqualificando
como ser humano e relevando a uma categoria
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inferior. Com o período do Renascimento a tecnologia
da navegação, instrumentos, cálculos, mapas, armas
outros instrumentos acabaram por imprimir sua força
e acabaram por sobrepor sua força sobre os
africanos.
É
vinda desses povos foi uma luta
constante da opressão pelos castigos, a falta de
condições de higiene, péssimas condições sociais e
humanas, maus tratos e resultando em revoltas,
fugas e sabotagens, quilombos entre outros meios.
As diversas revoltas e conflitos nacionais tiveram
influências como a revolução francesa e levantes em
outros países como inspiração como um povo que
anseia pela liberdade e reconhecimento. Os mais
conhecidos são Quilombo dos Palmares, A revolta
dos Malês, A Balaiada. Esses levantes demonstram a
insatisfação e a necessidade de mudança na visão e
no tratamento e a injustiça social cometida contra o
povo africano durante 400 anos, do sec. XV ao XIX.
Embora não a documentação seja falha há registros
de datas de criação de benfeitorias no litoral africano
de onde podemos presumir a origem e etnias:
balantas, diulas, mandingas, manjacos, papéis,
peules, quisis, sarcolês, sereres, tenês, tucurules,
entre outras.
Em 1845, o parlamento inglês aprovou uma lei,
a Lei Bill Aberdeen, que dava poderes para a
esquadra britânica prender e punir qualquer navio
negreiro encontrado pelos mares do mundo. De onde
se origina a expressão “Só para inglês ver”. Por aqui
os fazendeiros tentavam driblar os navios ingleses
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por muito tempo até que por fim acabaram aceitando
mas somente muito tempo depois.
As relações de trabalho
A vida produtiva de um escravizado girava
entre 15 e 35 anos, originário de captura na guerra ou
sequestrado, muitos morriam durante a viagem de 15
a 20% dos prisioneiros, a grande maioria eram
homens e um número reduzido de mulheres, havia
dois tipos de trabalhadores o urbano e o rural. Eles
exerciam seu trabalho e entregavam parte de seu
lucro aos seus donos. No campo eram despertados
antes do nascer do sol, recebiam a primeira ração e
partiam para a roça. Ás 8 horas comiam algo como
feijão, angú, gordura e farinha e às vezes algum
pedaço de carne. Às 14 horas serviam outra refeição
com o mesmo cardápio da primeira refeição couve e
às vezes algum pedaço de carne. Ao anoitecer
tomavam uma espécie de mingau.
Os escravizados que nasciam aqui eram
considerados crioulos, e os ladinos que falavam o
português, os boçais que só falavam sua língua natal.
Há registros de que as crianças escravizadas também
trabalhavam, em muitos locais há registros dos
proprietários investirem na reprodução de seus
escravos criavam para posteriormente vendê-los
como fazemos com o gado atualmente. O intuito era
destinar essa mão de obra ao trabalho e a obediência.
O trabalho se iniciava entre os 4 e aos 12 já estavam
aptas para o trabalho, muitas não viviam com seus
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pais e poucas chegavam à vida adulta, podiam ser
separadas a qualquer momento de seus pais decisão
que fosse mais conveniente ao proprietário.
A culinária influenciou os trajes típicos
femininos pela adoção de turbantes, saias rodadas,
batas de renda, colares e pulseiras típicos das
baianas de tabuleiro. Os alimentos preparados de
forma peculiar como o pirão, angú e o quibebe com
ingredientes que eram encontrados por aqui coube
aos africanos essa responsabilidade. Os vários tipos
de samba, as danças dramáticas em cortejo,
evoluindo dos cucumbis, congadas e maracatus até a
escola de samba; a capoeira e o maculelê.
A construção de uma nova identidade baseada
nas relações afro-brasileira começava a surgir os
escravizados já chegavam aqui adultos e recebiam
suas primeiras instruções em seu país natal,
chegando aqui no Brasil terá que restabelecer novos
alicerces, pois os que tinha foram todos cortados,
foram separados e foram agrupados a outros povos,
num outro contexto geográfico e com uma realidade
totalmente desconhecida. Essa religação é
estabelecida pela fala, o local de onde habitam; os
valores que acreditam e que ao longo do tempo vão
mudando. Nesse processo de reinvenção estão
contidos o reconhecimento de autoestima e ao grupo
que se identifica e também com membros distintos.
As relações entre laços e companheiros de
trabalho se davam geralmente por afinidades, dando1669
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se preferência a pessoas da mesma nação, ou de
regiões culturalmente parecidas. Era comum os
africanos se casarem entre si. Aqui no Brasil havia
uma quantidade maior de homens, pela sua cobiçada
mão-de-obra, do que de mulheres. Na sociedade
Africana o homem pode ter mais de um
relacionamento isso era considerado normal, pois se
acreditava que dessa forma se fortalecia os vínculos.
A quantidade de relacionamentos que a mulher
africana poderia ter ao longo de sua vida também era
diferente da sua terra natal. A procriação em cativeiro
era muito difícil, pois se perpetuariam a escravidão,
há relatos de abortos e até mesmo a sacrifícios de
seus filhos para não ter o mesmo destino. O índice de
mortalidade era muito grande, pois as condições
eram inapropriadas para a reprodução, porém
quando agrupados em família era melhor, porém era
pequena.
Além do sentido natural ser adulterado, o
casamento estava sujeito a invasão sexual do senhor,
que obrigava suas escravas a manter relações
fossem ou não desimpedidas, essas relações
estavam sujeitas a interrupções quando os
proprietários resolvessem vendê-los.
A cultura híbrida é uma expressão que se
refere ao resultado de mistura de culturas próximas,
que carrega em si matrizes, mas delas se distingue.
É uma cultura nova, resultado de certas misturas e é
nessa atmosfera que os recém-chegados viviam, o
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convívio entre os portugueses, crioulos, ladinos,
indígenas que irá acontecer o sincretismo religioso.
Apesar de não se ter muito conhecimento sobre as
práticas
religiosas
africanas,
mesmo
não
aprofundadas, principalmente no que diz respeito às
práticas mágico-religiosas, alguns acreditam que
esteja ligado a feitiçaria, que tanto podiam curar ou
matar. O contato com o sobrenatural, espirito, deuses
e ancestrais, era um contato frequente com a
religiosidade africana, através da religião foram
construídas
novas
relações
de
amizade,
solidariedade e comunidades.
Sincretismo e religiosidade
A religião provém de três vertentes aos cultos
praticados pelo paganismo ou animista, cristianismo
e o islamismo. Segundo Donadoni, século III já
existiam pregações elaboradas por sacerdotes coptas
em várias regiões do Egito.
O cristianismo se propagou com a utilização de
crenças e o uso da linguagem coloquial.
Na região da Núbia, a partir do século VI
haverá uma predominância do Islã, provocando um
recuo do cristianismo nessa área e a expansão do Islã
no Saara. Apesar de não haver nenhum dado
concreto a religião protestante tem progredido com a
ida de missionários e a compra de rádios e TV, mas
não dados concretos, porém de não haver
identificação e uma relativa incompatibilidade entre a
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conduta, as crenças e os costumes locais. A crença
dos povos africanos em superstições e magias
dificulta a conversão ao monoteísmo.
A proximidade cultural com o Islã induz e
facilita o avanço do islamismo, poligamia a
adivinhação, possibilitou a interação cultural,
conhecimento das línguas e costumes, o que facilitou
posteriormente a penetração dessa religião. O uso da
violência ou o excesso de fanatismo provoquem a
adoção incondicional de uma religião, muitos grupos
mantinham ao longo de sua história suas crenças,
efetivando uma resistência aos preceitos do
cristianismo e do Islã. Algumas religiões apresentam
retração quanto ao número de adeptos. Para cada
africano cristianizado, dez são convertidos ao Islã o
que leva a afirmar uma incorporação à religião
africana formada por uma grande quantidade de
religiões. Na maioria elas tentam responder as
mesmas indagações, apresentam um Deus superior
que criou o universo e, em algumas verificamos a
presença de entidades menores, responsáveis pelo
ordenamento da vida na terra. A ligação com os
ancestrais, capazes de interferir no cotidiano,
aconselhar e condenar um grupo por suas ações. A
conversão a uma religião está relacionada às
necessidades de um grupo e não a presença de
ícones e símbolos.
As religiões africanas são efetuadas através
das tradições e oralidades, sem o registro e
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documentação adequada. O deslocamento dos povos
africanos e o intercâmbio cultural promoveu uma
diversificação mais intensa do mundo moral e
espiritual.
Embora
não
tão
expressiva
numericamente, mas estão vivas em todas as partes
da África, estão voltadas ao cosmo, a um Deus
criador superior, com deuses menores e menores que
orientam condutas e explicam determinados mistérios
e superstições.
“A África não é uma parte histórica do mundo.
Não tem movimentos, progressos a mostrar,
movimentos históricos próprios”, essa teoria segundo
Hegel mostrava o preconceito, pois a falta de registro,
material concreto que pudesse dar respaldo a cultura
africana desqualificava como importante e relevante
para a história, afinal a história natural, flora e fauna a
identificava, rotulada de detentora de uma forma de
pensamento irracional, mítico e fantástico. Reflexões
simplistas e toscas produzidas por militares,
missionários e viajantes. A afirmação racial está
carregada de preconceito por ser considerada
selvagem e menor em relação ao eurocentrismo e a
luta contra a dominação inclui o resgate, a valorização
do passado e das suas origens.
“No exercício de seu direito à iniciativa
histórica,
os
próprios
africanos
sentiam
profundamente a necessidade de reestabelecer em
bases sólidas a historicidade de suas sociedades.” KiZerbo, (1972, 10).
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A exploração colonial impactou diretamente o
continente alterando as sociedades organizadas, não
permanecendo apenas no aspecto econômico
refletindo na cultura, organização social, identidade,
relação com o solo e com o tempo, entre outros.
Seja qual for o ângulo que se analise a questão
do sincretismo religioso, é importante ressaltar que o
negro não permaneceu passivo ante este processo,
apesar da imposição, da obrigatoriedade e do papel
desempenhado pela religião católica como
sustentáculo do projeto colonial. Tudo leva a crer que
a partir da realidade vivida naquela época
considerando as dificuldades, o negro recriou e
reinterpretou a cultura dominante, adequando-a à sua
maneira de ser. (p. 74)
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As influências da cultura africana vieram de
várias concepções filosóficas e doutrinárias e se
tornariam populares como o Candomblé designação
genérica no Brasil, da religião de base africana
recriada a partir da Bahia por africanos Jejes e Nagôs,
Mina maranhense forma religiosa afro brasileira com
base principalmente em práticas e entidades
originárias do antigo Daomé, Umbanda religião
sincrética brasileira, na qual se mesclam elementos
da tradição dos orixás e dos cultos bantos do
espiritismo kardecista, do catolicismo popular entre
outros. Os cortejos carnavalescos como os afoxés
originando o axé nome de significado religioso.
A arte e suas influencias
Sobre a tradição negra, Verger (2006)
considera que é no campo da religiosidade que mais
se manifesta a fidelidade dos valores africanos (p.
101). Para Santos: «A arte africana está
fundamentalmente associada à religião. Não é
estranho, pois, que nas comunidades afro-brasileiras
se repita esta modalidade. A manifestação do
sagrado expressa-se por uma simbologia formal de
manifestação estética» (Santos, 1996, p. 269). A
partir dessa perspectiva, por uma questão de lógica,
inferimos que: se o sincretismo faz parte da cultura e
da cultura nasce a arte, a arte afro-brasileira, por sua
vez, é naturalmente sincrética. E se a tradição
1675

Sonia Hemiko Hanashiro

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

africana é em sua essência religiosa, então a arte
afro-brasileira tem grandes chances da infância em
Portugal. Ao que tudo indica os dois artistas, apesar
de contemporâneos, nunca se conheceram. O
trabalho de Mestre Valentim é em sua maioria,
religioso, derivados de encomendas de confrarias
católicas, porém, também fazem parte de seu legado
artístico importantes obras de natureza civil e urbana,
confiadas pelo Vice-Rei Dom Luís de Vasconcellos
(Araújo, 2006, p. 247).
A mulatices dos anjos a que se referia Emanuel
Araújo pode ser vista em muitos de seus trabalhos
para as igrejas (Figuras 3 e 4), representando, de
modo brilhante e sutil, não apenas a afirmação dos
negros - grupo social arbitrariamente excluído nas
representações artísticas - como uma união entre
raças, idealizada e espiritualizada.
Carvalho explica que o trabalho de Mestre
Valentim é de suma importância para o Brasil, tanto
do ponto de vista artístico, quanto social. Por meio de
sua arte, Mestre Valentim chegou a unir, literalmente,
fiéis de diferentes grupos étnicos. Trata-se da obra da
Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora da
Conceição e Boa Morte, realizada em 1790. Por meio
dela, o artista uniu duas irmandades que por anos
estavam em litígio: a Irmandade de Nossa Senhora
da Conceição dos Homens Pardos e a Irmandade de
Nossa Senhora da Boa Morte. Ele foi o responsável
pela recuperação interior da igreja, criando modelos e
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elementos artísticos comuns às duas ordens, que
eram capazes de representar ambas, simbolizando
assim, um elo entre as mesmas (Carvalho, 1999)
Araújo (1988) diz que é notório o interesse dos
modernistas, principalmente Mário de Andrade, pelo
trabalho dos artistas «mulatos» do Brasil colônia. Ele
explica que apesar de o movimento romântico e
nacionalista ser mais coerente com os princípios
modernistas, de elevação de uma cultura
independente, calcada nas questões próprias à terra,
a valorização da arte do século XIX, era menos
comum que a da arte do século XVIII (p. 54).
Revista artigo arte e fé Renata homem
A música em conjunto com a dança serve para
invocar e louvar entidades, exaltar os feitos de um
herói, suavizar um trabalho árduo ou manifestar um
sentimento.
Os vários tipos de samba, as danças
dramáticas em cortejo, evoluindo dos cucumbis,
congadas e maracatus até a escola de samba; a
capoeira e o maculelê, as diversas manifestações
artísticas fizeram com que se perpetuassem até os
dias atuais. Algumas sem mudanças, mas outras se
transformando com o tempo.
Considerações Finais
A pesquisa mostra uma análise do percurso da
sociedade africana, a intervenção europeia no sentido
de levar progresso e trazer ao continente africano o
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progresso diante da visão eurocêntrica. A chegada
dos africanos em terras brasileiras nos faz uma
reflexão sobre a sociedade brasileira e suas origens,
durante o período de colonização foram trazidos
vários povos escravizados para trabalhar e explorar
em situações precárias, tendo que se adaptar aos
padrões europeus e um território desconhecido. A
dominação ocorreu por motivos econômicos e para
que fosse eficiente envolveu vários aspectos como a
religião católica e a introdução dos seus dogmas, a
arte para facilitar a assimilação da cultura europeia, o
desapego e o esquecimento da cultura africana, com
o intuito de controlar os habitantes do Brasil nesse
período.
O conhecimento, a mão de obra e o trabalho
do escravizado foram as bases do início do país,
discriminada pelo não reconhecimento, na prática
essa cultura era praticada e passada pelos seus
descendentes através do tempo através da dança,
música, a religião, a tradição sempre existiu embora
de forma proibida e perseguida na sociedade da
época.
A formação da sociedade brasileira tem
influência da cultura africana em muitos aspectos do
seu cotidiano apesar de todas as miscigenações ao
longo do tempo não conseguiram apagar a sua matriz
africana, a luta pelo reconhecimento e valorização
tem um longo histórico de batalhas e sofrimentos.
Tem se mostrado forte e aos poucos vem ganhando
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espaço dentro do cenário político, cultural, econômico
vencendo barreiras tão grande como o preconceito, a
discriminação racial. Os debates e discussões as
políticas de afirmações tem possibilitado esse avanço
onde os afrodescendentes possam se entender,
compreender e se identificar ocupando seu espaço
dentro da sociedade brasileira.
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO
Marcia Batista de Albuquerque

Para Papalia (1981), todo ser humano pode
beneficiar-se de atividades lúdicas, tanto pelo
aspecto de diversão e prazer, quanto pelo aspecto
da aprendizagem. Através das atividades lúdicas
desenvolvemos várias capacidades, exploramos e
refletimos sobre a realidade, a cultura na qual
vivemos, incorporamos e, ao mesmo tempo,
questionamos regras e papéis sociais.
Pode-se dizer que nas atividades lúdicas
ultrapassa a realidade e transforma a imaginação.
A inclusão de brincadeiras, jogos e brinquedos na
prática pedagógica, podem desenvolver diferentes
e inúmeras aprendizagens ampliando os
significados tanto para crianças como para os
jovens.
Assim, é muito importante a brincadeira para
o desenvolvimento da criança, pois é através dela
que a criança consegue expressar seus
sentimentos em relação ao mundo.
As
atividades
lúdicas
preparam a criança para o
desempenho de papéis sociais,
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para
a
compreensão
do
funcionamento do mundo, para
demonstrar e vivenciar emoções.
Quanto mais a criança brinca, mais
ela se desenvolve sob os mais
variados aspectos, desde os
afetivo-emocionais,
motor,
cognitivo,
até
o
corporal.
(PAPALIA: 1981,p.32)

Portanto a brincadeira não é só uma vontade
da criança, mas uma atividade cheia de
importâncias sociais que precisa de uma boa
orientação. Tudo gira em torno do lúdico, pois na
brincadeira é possível internalizar e criar uma
situação imaginária de reprodução da realidade.
É através da brincadeira
que a criança consegue adquirir
conhecimento, superar limitações e
desenvolver-se com indivíduo.
Com imaginação, apresentação,
simulação, as atividades com jogos
são consideradas como estratégia
didática,
facilitadora
da
aprendizagem,
quando
as
situações são planejadas e
orientadas por profissionais ou
adulto,
visando
aprender
a
construção de algum tipo de
conhecimento.
(PAPALIA:
1981,p.35)

Para Papalia (1981), o lúdico enquanto
recurso pedagógico na aprendizagem, deve ser
encarado de forma séria, competente e
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responsável. Usado de maneira correta, poderá
oportunizar ao educador e ao educando,
importantes momentos de aprendizagens.
Considerando-se sua importância na
aprendizagem, o lúdico favorecerá o pleno
desenvolvimento da criatividade da criança,
cabendo ao professor intervir de forma correta,
respeitando o desenvolvimento e as habilidades do
repertório da aprendizagem infantil.
Para Papalia (1981), durante as atividades
lúdicas, os professores podem perceber traços de
personalidade
do
educando,
de
seu
comportamento individual e em grupo e o ritmo de
desenvolvimento de cada criança.
Toda atividade lúdica pode ser desenvolvida
em diversas faixas etárias, mas deve-se respeitar
seu procedimento de aplicação, da metodologia e
no ministrar de suas estratégias, de acordo com as
necessidades específicas de cada faixas etárias.
De acordo com Papalia (1981) as crianças
de: 2 a 3 anos, possuem necessidade de manipular
materiais variados; precisam desenvolver seus
músculos e sua imaginação; precisam estimular a
sua criatividade; necessitam conviver com outras
crianças; precisam que sua observação seja
ativada e que o conhecimento de objetos que as
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cercam seja despertado; e descobrir seu próprio
corpo.
Com crianças de 4 a 6 anos, de acordo com
Papalia (1981) elas: gostam de ser elogiadas;
adoram novidades; exigem troca constante e
rápida de ações; precisam de regras e limites, que
desafiem sua imaginação; necessitam de
motivação; começam a ter curiosidade sexual;
apegam-se
a
familiares;
necessitam
de
autocontrole das emoções diante de medos de
coisas ou de situações; adoram mostrar o que
sabem fazer.
Já com crianças de 7 a 9 anos, de acordo
com Papalia (1981) elas: tem grandes movimentos
no esforço físico; precisam de motivação no
desenvolvimento do seu intelecto; necessitam de
motivação para o convívio social; requerem reforço
nas atividades sobre as diferenças entre grande e
pequeno, direita e esquerda, claro e escuro ou
outros elementos.
De acordo com Papalia (1981) com 10 a 12
anos, as crianças têm grande interesse e
necessidade de atividades ao ar livre, jogos de
equipes;
necessitam
de
autonomia
e
oportunidades de aceitação dentro de um grupo;
precisam de atividades específicas para meninos
ou meninas; necessitam de atividades que possam
contribuir para autocrítica e o reconhecimento de
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suas dificuldades; possuem grande interesse em
jogos atividades de grupo, músicas do momento e
ações de humor; precisam trabalhar a sensibilidade
e o ciúme com o uso de técnicas e dinâmicas
individuais e em grupo.
Dos 13 anos em diante
1) Possuem interesse por assuntos
culturais e religiosos, buscando assim seus
ideais;
2) Tendem a
habilidades
motoras
atividades esportivas;

aperfeiçoar suas
enfatizando
as

3) Os meninos necessitam de
atividades de maior intensidade, com ações
que exigem força, resistência, velocidade e
coragem;
4) As meninas se interessam mais
por atividades esportivas de menor esforço
e de maior habilidade;
5) Apreciam atividades ao ar livre,
6) Necessitam de atividades que
trabalhem
grupos
musculares,
os
movimentos gerais e a flexibilidade.
Para Papalia (1981), as necessidades
físicas e psicológicas de crianças e jovens, sugerese as atividades que trabalhem com o intelecto,
com corpo e com o social.
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Essas atividades têm por objetivo ajudar as
crianças a entrarem em contato com o mundo do
conhecimento e da informação e desenvolver suas
habilidades de criar e relacionar esses
conhecimentos, pois só assim elas serão capazes
de desenvolver uma linguagem e aprender a
dominar todo tipo de informação.
História da brincadeira
Sabe-se que nem todas as crianças têm o
direito de brincar respeitado, principalmente para
as de famílias carentes. Porque, o brincar fica para
um segundo plano. E quando essas crianças vão
para a escola, grande parte dos educadores
prefere que elas fiquem estáticas, sem direito de
mover-se.
Eles esquecem que a criança é um todo: bio,
psíquico e social. E até nos meios acadêmicos, a
preferência é por salas de aula, que têm alunos que
fiquem em silêncio prestando a atenção na fala do
professor, sentadas, quietos em suas carteiras.
Com isso, a escola torna-se um local pouco
interessante e atraente como afirma Huizinga
(2001), que na fase de aprendizado é importante
que o professor proporcione situações de
descobertas e de desafios.
Sendo assim, a brincadeira é a essência do
universo infantil, é a sua cultura, o seu eu, por isso,
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a escola não tem o direito de ignorar essa fase tão
importante da vida das crianças. No entanto, não
podemos esquecer que toda e qualquer brincadeira
deve ter um objetivo, e sua função é contribuir para
o desenvolvimento físico, psíquico, social e cultural
da criança.
Ao comentar sobre a parte histórica
do jogo, Kishimoto expõe:
Do ponto de vista histórico,
a análise do jogo é feita a partir da
imagem da criança presente no
cotidiano de uma determinada
época. O lugar da criança ocupa
num contexto social específico, a
educação a que está submetida e o
conjunto de relações sociais que
mantém com personagens do seu
mundo,
tudo
isto
permite
compreender melhor o cotidiano
infantil. (KISHIMOTO. 2006, p.7).

Isso nos mostra claramente que o jogo
nasce juntamente com as crianças e acreditamos
que esse nascer é que contribui na formação da
personalidade das mesmas.
Como demonstra Huizinga (2001), o jogo foi
uma das ocorrências mais antigas dentro das
culturas na história da humanidade. De acordo com
o que foi dito, Huizinga afirma que:
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Convidam-se
uns
aos
outros para brincar mediante um
certo ritual de atitudes e gestos.
Respeitam a regra ou pelo menos
com violência a orelha do próximo.
Fingem ficar zangados e, o que é
mais importante, eles, em tudo isto,
experimentam
evidentemente
imenso prazer e divertimento.
(HUIZINGA. 2001, p. 3)

Assim, encontramos pontos fundamentais,
mesmo no jeito simples, ao nível animal, que na
verdade o jogo e um processo a mais, dentro do
fenômeno fisiológico ou um “reflexo psicológico”.
Dessa forma, vai além desses dois fenômenos.
Huizinga define jogo como:
Uma atividade voluntária
exercida dentro de certos e
determinados limites de tempo e
espaço,
mas
absolutamente
obrigatórias, dotado de um fim em
si mesmo, acompanhado de um
sentimento de tensão e alegria e de
uma consciência de ser diferente
de vida cotidiana. (HUIZINGA,
2001, p.5)

Já para Rousseau (1999), as civilizações
mais antigas, a Egípcia e a Grega, observava as
brincadeiras que permeavam as ações diárias. E os
registros de brinquedos infantis são provenientes
das diversas culturas, tornando evidente que é
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natural do ser humano, independentemente de sua
origem e de seu tempo, a atividade se faz presente
em todo o seu processo de desenvolvimento
civilizatório.
Porém, como afirma o autor, a educação das
crianças era assumida pela família não havendo ou
dando importância para uma escola. Assim pais e
irmãos mais velhos, ensinavam as brincadeiras e
ofícios às crianças. Com isso pouco a pouco, a
educação foi criando forma de instituição e a
criança saindo do seio da família e ganhando o
espaço pedagógico da escola.
Para Rousseau (1999), mas na cultura
antiga a criança não era valorizada, e na educação
infantil, considerava-se as necessidades do mundo
adulto. Muitas crianças fugiam das escolas que não
ofereciam momentos agradáveis e prazerosos.
Assim para Rousseau (1999), a criança
passa a ser vista com um novo olhar deixando de
ser apenas um adulto em miniatura, tornando-se
sujeito no qual requer uma articulação das
instituições educativas, colocando se no centro da
pedagogia. Isso permite, que no decorrer dos
séculos XVIII e XIX, a criação de escolas de ensino
infantil cresceu muito e que vem tratar de um
sujeito diferenciado as crianças matriculadas.
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Muitas mudanças aconteceram em relação
à utilização de atividades lúdicas como os jogos e
brincadeiras em relação com o que era oferecido
naquela época na educação das crianças.
Para Rousseau (1999), uma educação que
considera as necessidades mais profundas e
essenciais da criança, o respeito ao ritmo de
crescimento e valorização das características
específicas da idade infantil.
Assim, de acordo com Rosseau (1999), aos
poucos a Educação Infantil vai conquistando seu
espaço e mudando o antigo conceito de educação
e consequentemente valorizando a criança no
desenvolvimento, físico, psíquico, social, cultural. E
as brincadeiras passam assim, a servir de suporte
para ação didática, visando a aquisição de
conhecimentos.
No entanto, atualmente, com o crescimento
dos meios de comunicação como a televisão e a
internet, as crianças estão deixando de lado as
brincadeiras, buscando o aspecto lúdico apenas
nos jogos de computador, vídeos-games, dentre
outros brinquedos eletrônicos.
Com isso, as brincadeiras perdem sua
verdadeira
identidade
acompanhando
as
exigências de uma sociedade tecnológica.
As atividades lúdicas
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De acordo com Aranha (2002):
João Amós Comenius
fundador da didática moderna da
pedagogia. Criou uma escola para
crianças
onde
recomendava
experiências com brinquedos para
exercitar os sentidos externos.
(ARANHA. 2002, p.108).

Aranha (2002) ressalta que toda a
aprendizagem só ocorre através da prática
principalmente quando afirma que:
A natureza de todas as
coisas que nascem se molda com
facilidade quando ainda são tenras,
ao passo que, endurecidas, se
recusam a obedecer. A cera,
quando está mole, pode ser
moldada e endurecida é capas de
quebrar. Uma arvorezinha pode ser
plantada, transplantada, podada,
dobrada para um lado ou para o
outro; uma árvore crescida nunca.
(ARANHA. 2002, p.109).

Para o autor, o que os educadores devem
compreender é como oferecer, as crianças, o jogo
e a brincadeira de forma diferenciada e positiva.
Fazendo aprendemos a fazer com regras. O
ensino deve ser feito pela ação e estar voltado para
a ação. (ARANHA. 2002, p.108).
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Deve-se,
portanto,
aproveitar cada vez melhor a fase da
criança na educação infantil. O autor
comenta: “A formação do homem é
muito fácil na primeira infância, ou
melhor, só pode ser dada nessa
idade”.(ARANHA, 2002 p. 77.)

Nas leituras de Aranha (2002), Rousseau,
provocou uma revolução na pedagogia onde
inverteu o modelo pedagógico onde centraliza os
interesses pedagógicos no aluno, não mais no
professor. Mais que isso, ressalta a especificidade
da criança, que não deve ser encarada como adulto
em miniatura.
Para o autor o importante é valorizar a
criança no processo educacional na primeira
infância. Para ele, a educação deve ser de acordo
com a aprendizagem é adquirida através das
experiências.
A autora fala também que a criança uma
folha em branco. Rousseau dizia que a educação
da criança deve ser livre expressão das atividades
naturais da própria criança.
A natureza quer que as
crianças sejam crianças antes de
ser
homens.
Se
quisermos
perturbar essa ordem, produzimos
frutos precoces, que não terão
maturação nem sabor e não
tardarão em corromper-se; teremos
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jovens doutores e crianças velhas.
(ARANHA. 2002, p.108).

Faz parte da natureza dela. Para Rousseau
segundo Aranha (2002) a criança devia ser
educada, com liberdade e viver cada fase da
infância até a puberdade. Liberdade não significa a
realização de seus impulsos e desejos, mas uma
dependência das coisas.
Rousseau condenava, os métodos de
ensino utilizados, que pregava sua substituição
pela experiência direta por parte dos alunos, a
quem caberia conduzir pelo próprio interesse o
aprendizado.
Froebel em sua principal
contribuição pedagógica resulta da
atenção para com as crianças na
fase anterior ao ensino elementar,
ou seja, a educação de primeira
infância. Ele funda os o jardim de
infância. (ARANHA. 2002, p.143)

De acordo com Aranha (2002), Froebel foi o
primeiro a reconhecer verdadeiramente, a
importância do lúdico. Froebel, como ressalta
Aranha (2002), concebia a criança como uma
planta.
Por meio da relação que mantinha com os
brinquedos e jogos direcionados, livres ou
espontâneos. Assim, Froebel, de acordo com
1693

Marcia Batista de Albuquerque

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

Aranha (2002), privilegia a atividade lúdica por
perceber o significado e a função da brincadeira
para o desenvolvimento sensório-motor, e ainda
cria métodos de acordo com a imaginação e
vivência.
Kishimoto (2002) fala que Froebel defendia
o lúdico na infância como um meio para o ensino.
E a proposta de Froebel se caracterizava no caráter
lúdico, pois esse era o fator determinante da
aprendizagem das crianças. Assim, a autora
afirma:
[...] Froebel acreditou na
criança, e desejou a expressão da
natureza infantil por meio de
brincadeiras livres e espontâneas.
inaugura uma Pedagogia tendo a
representação simbólica como eixo
educativo, sendo reconhecido por
isso como psicólogo da infância.
(KISHIMOTO. 2002, p. 57).

“Froebel o primeiro experimentador, foi ele
que elevou o jogo como parte da prática
pedagógica, com o uso de jogos e brinquedos”.
(KISHIMOTO. 2002, p. 61)
Pois Froebel, conforme a autora, afirmava
que as brincadeiras e jogos são atividades que
caracteriza a criação de significados, como: o fazde-conta e fantasias, em ambientes livres e
espontâneos, utilizando o próprio corpo para
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interagir com o brinquedo. E por meio dos
brinquedos, cria espaço para a criança ter iniciativa
e expressar sua fala, representando no próprio
imaginário.
Segundo Kishimoto:
As obras de Froebel
despertam o interesse pela
autoatividade da criança, liberdade
de brincar e expressar tendências
internas e pelo jogo como fator de
desenvolvimento
integral
na
criança. O papel da brincadeira
enquanto
elemento
para
o
desenvolvimento simbólico, parece
ter
sido
pouco
percebido.
(KISHIMOTO. 2002, p. 71)

Pelas colocações da autora, percebe-se o
valor que Froebel atribuía as atividades lúdicas na
educação da criança. Contudo, desde aquela
época, nem todos achavam que esse tipo de
atividade deveria ser levado a sério.
Kishimoto (2002) comenta que no Brasil as
palavras como “jogo”, “brinquedo e brincadeira” são
usadas de maneira vaga, e isso representa a
definição restrita que ainda existe neste campo.
“A médica italiana Maria Montessori (18701952) interessa-se inicialmente pela educação de
crianças deficientes mentais, e faz observações
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importantes sobre a psicologia infantil”. (ARANHA.
2002, p.172)
De acordo com a afirmação de Aranha,
Montessori, criou seu método a partir da pesquisa
e observação com crianças com problemas
mentais.
Para Montessori, conforme Aranha (2002),
estimulando a parte sensório motora, estaria
também estimulando a mente, como forma de
alimentação, pois, corpo e mente, caminham
juntos.
Assim, todas as atividades dos órgãos dos
sentidos eram bem valorizadas, como por exemplo,
sons, qualidades táteis,
“Dewey filosofo renomado defende o
conhecimento como uma atividade dirigida que não
tem um fim em si mesmo, mas está voltado para a
experiência”. (ARANHA. 2002, p. 171)
Para tanto, conforme Aranha (2002), Dewey
acredita que a atividade lúdica é um fator
importante para o desenvolvimento da criança, com
essas atividades como fonte importante na
educação das crianças. Poucas teorias deram
importância ao lúdico como as dele.
Para ele, como afirma Aranha, a escola deve
oferecer sugestões significativas, com o intuito de
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trabalhar conteúdos do cotidiano do aluno, ou seja,
a realidade em que o mesmo está inserido.
“Vygotsky junto com seus colaboradores
desenvolveu uma teoria original e fecunda. Ele
produziu volumosa obra escrita além de ter
aplicado suas teorias em múltiplas atividades”.
(ARANHA. 2002, p.186)
Para Vygotsky, segundo Aranha (2002), a
brincadeira, o jogo são específicos da infância,
onde a criança cria a realidade usando sistemas
simbólicos. É uma atividade social, com contexto
cultural e social.
A noção de zona de
desenvolvimento proximal interliga
a sensibilidade do professor em
relação
às
necessidades
e
capacidade
da
criança.
As
brincadeiras que são oferecidas à
criança. A mãe, os companheiros
fazem um papel muito importante
de interferência na brincadeira
assim como o professor em seus
estudos. (ARANHA, 2002, p.186)

Vygotsky (1984), classifica o brincar em três
fases. Na primeira a criança começa a falar, andar
e movimentar-se em volta das coisas.
A segunda fase a criança copia o modelo
dos adultos. E a última fase surgem através das
regras e normas a elas associadas.
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Seguindo essa linha, Vygotsky (1984) afirma
que é enorme a influência do brinquedo no
desenvolvimento da criança. É no brinquedo e no
jogo que a criança aprende a agir numa esfera
cognitiva.
“Piaget influenciou a pedagogia do século
XX. Suas primeiras obras provocam repercussão,
sobretudo a psicologia genética, que investiga o
desenvolvimento cognitivo da criança desde o
nascimento até a adolescência”. (ARANHA, 2002,
p.184)
Para Piaget (1975), tanto a brincadeira como
o jogo é essencial para contribuir no processo de
aprendizagem. Para ele o lúdico é o berço
obrigatório das atividades intelectuais da criança.
No entanto, quando tomou conhecimento e
compreendeu melhor as idéias, este estará
assimilando e acomodando o novo conhecimento.
A autora afirma que Piaget acreditava que a
atividade lúdica é importante na vida da criança, já
que quando as crianças jogam assimilam e
transforma a realidade.
“Wallon, com base na concepção dialética
marxista, orienta suas observações sobre as
anomalias psicomotoras de crianças doentes.
Desenvolve então uma teoria para explicar o
processo mental”. (ARANHA, 2002, p.186)
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Para ele brincar é uma
forma livre e individual. Ele afirma
que o caráter emocional em que as
crianças se envolvem com os jogos
se desenvolvem, demonstrando
seu interesse pelas relações
sociais infantis nos momentos do
jogo e seus aspectos relativos à
socialização. (ARANHA. 2002,
p.110).

Gardner (2005) ao debater sobre o processo
de aprendizagem ele afirma: Seres humanos têm
capacidades tremendas para aprender e se
desenvolver, como pode ser facilmente visto durante
os primeiros anos de vida, e, pelo menos, algumas
crianças continuam a demonstrar a pronta
assimilação e um domínio impressionante depois que
ingressam na escola e em outros meios educacionais.
“O problema não e tanto uma dificuldade na
aprendizagem escolar por si, mas de integrar o
conhecimento notacional e conceitual”. (GARDNER,
2005, p. 39).
Assim, independentemente da idade, as
crianças através de suas brincadeiras mostram de
forma irresistível uma grande atração por essa
atividade, inclusive por meio de repetições
espontâneas.
Motivo que ao comentarmos sobre o termo
brinquedo logo lembramos de criança. Brinquedo e
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criança são duas coisas inseparáveis. Ninguém põe
em dúvida que brincar não só faz parte da vida da
criança, mas é a própria criança.
Quando olhamos para uma criança e
observamos seu raciocínio através de seu
comportamento, podemos notar que toda sua vida é
iluminada pela brincadeira.
Kishimoto (1994), diz que a atividade lúdica é
o berço da criança, e á à prática educativa. Toda
criança brinca. No brinquedo, entra em ação a
fantasia. A criança ao brincar, transforma a realidade
o transforma; cria personagens e mundo de ilusão.
Fazendo das brincadeiras um o imaginário,
muito pode ser trabalhado. Contar, ouvir histórias,
dramatizar, jogar com regra, desenhar, entre outras
atividades, constituem meios prazerosos de
aprendizagem.
Através delas a criança expressa suas
criações e emoções o raciocínio lógico, a aceitação
de regras, socialização, desenvolvimento da
linguagem entre as crianças são algumas importantes
habilidades desenvolvidas durante as brincadeiras.
Para Vygotsky (1991:p.41),
[...]
na
situação
de
brincadeira a criança se projeta nas
atividades adultas de sua cultura e
ensaia seus futuros papéis e
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valores. Ela começa a adquirir
motivação, as habilidades e as
atitudes com a interação da idade.

Dessa forma, brincando, a criança desenvolve
seu senso de companheirismo. Aprende regras e
conseguir uma participação satisfatória.
Para Piaget (1975), as atividades lúdicas são
para as crianças elementos essenciais para suas
vivências, motivo pelo qual que irá contribuir de
maneira eficaz na produtividade quando adulto.
(ARANHA. 2002, p.118).
Na visão de Vygotsky In Kishimoto (1994), a
brincadeira, o jogo, é uma realidade especifica da
infância, em que a criança recria a realidade usando
sistemas simbólicos. É uma atividade social, um
contexto cultural e social.
Vygotsky In Kishimoto (1994: p.118), afirma
que: “é enorme a influência do brinquedo no
desenvolvimento de uma criança. É no brinquedo que
a criança aprende agir numa esfera cognitiva”.
O brincar é o caminho
natural
do
desenvolvimento
humano, é competente nos seus
efeitos e oferece meios para a
construção de uma base sólida
para toda a vida, pois é capaz de
atuar no desenvolvimento cognitivo
e emocional de forma natural.
(ARANHA. 2002, p.120).
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Vemos, portanto que, o brinquedo caracterizase pela presença do outro.
Brincar é estar junto com o outro. Significa
sentir-se feliz, é socializar-se.
De acordo com Kishimoto (2002), o ato de
brincar proporciona uma mudança “significativa” na
“consciência infantil” pelo motivo de determinar das
crianças um jeito mais “complexo” de conviver com o
mundo.
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O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO EM
UM GRUPO DE TEATRO
Lira Capelossi Alli

A existência do Grupo de Teatro do CALC
tem se mostrado frágil principalmente em dois
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aspectos: o primeiro é a relação entre o Centro
Acadêmico e os estudantes de Artes Cênicas que
coordenam o Grupo e a segunda, a relação com
a própria universidade, que se explicita no
recorrente problema da falta de lugar para ensaio,
mas que significa muito mais do que isso.

Projeto

O momento em que o Grupo de Teatro do
CALC teve algo mais próximo de um Projeto
Político Pedagógico foi em seu primeiro ano. A
carta-programa da chapa Levante! e os debates
que eu e a Tutti fazíamos se aproximaram, em
alguma medida, de um projeto um pouco mais
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concreto para o Grupo de Teatro do CALC. Nós
não formalizamos isso nem fomos capazes de
garantir a continuidade deste projeto com os
coordenadores que nos sucederam. Esse talvez
seja um dos primeiros desafios: como articular
um projeto, para que os encontros façam sentido
com algo maior, que tenham um objetivo mais
claro.

Inclusive para ser subvertido, é importante
que exista um projeto, que dê norte e sentido
para os encontros. Quando isso não acontece, o
teatro perde em potencialidade, justamente
porque o que interessa no ensino de teatro não é
simplesmente a diversão de jogar teatro. Mas
também outros elementos, do corpo, da vida, da
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narrativa, de debates estéticos e/ou políticos que
podem surgir a partir do jogo teatral.

A relação com o Centro Acadêmico pode
estimular a construção desse Projeto Político
Pedagógico, mas é necessário ir para além disso.
Se pensarmos o Grupo de Teatro do CALC como
um espaço de encontro de estudantes da USP e,
em particular, de estudantes da ECA, abrem-se
potencialidades para os mais diversos debates. A
Universidade é, dentro da sociedade, espaço
privilegiado para debates políticos, estéticos,
éticos. É a Universidade que produz parte
importante da ciência, tecnologia e ideologia de
nosso mundo. O fazer artístico nesse lugar
adquire então esse potencial de reflexão.
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Até agora o Grupo de Teatro do CALC tem
existido muito mais a partir da intuição daqueles
que o coordenam, o que não é necessariamente
ruim, mas faz falta um pensar anterior, um
projeto, que dê mais sentido para a construção
cotidiana dos participantes, que dê um norte e, ao
mesmo tempo, possibilite que as produções e
processos do Grupo sirvam mais do que para o
acúmulo individual dos integrantes.

Construir e sistematizar um projeto que
contribua de maneira mais sistemática com a
nossa Escola e, também, com a formação de
jovens professores de teatro: este é o grande
desafio. Se faz necessário um Projeto Político
Pedagógico que não seja estático, mas que ao
1708

Lira Capelossi Alli

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

pensar e definir o sentido do Grupo de Teatro do
CALC expanda seu potencial.

Financiamento

Durante

os

dois

primeiros

anos

de

existência, o Centro Acadêmico contribuía com
uma modesta ajuda de custo – cinquenta reais
por mês – para os coordenadores. Uma
contribuição

que

garantia,

ao

mínimo,

a

passagem para ir e voltar para a aula e um
lanche. Uma contribuição que garantia também
uma relação de compromisso um pouco maior,
mas que parou de existir em 2012, quando o
Grupo

se distancia mais do

CA.

Era

a

contribuição possível dentro das finanças de um
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Centro Acadêmico, cuja renda provem quase
exclusivamente do lucro com festas, mas ao
mesmo tempo insuficiente no sentido de respeitar
a atividade docente exercida pelas pessoas que
coordenam o grupo.

Paulo Freire defende:

Uma das formas de luta
contra o desrespeito dos poderes
públicos pela educação, de um
lado,

é

a

nossa

transformar

nossa

recusa

a

atividade

docente em puro bico, e de outro,
a nossa rejeição a entendê-la e a
exercê-la como prática afetiva de
"tias e tios".6

6

FREIRE (1996: p. 40)
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O Centro Acadêmico é uma entidade que
está sempre ao lado da defesa da educação
pública e não pode se furtar do esforço de
transformar todos os espaços educacionais em
espaços dignos para a atuação profissional. Não
é porque o professor está vivendo a sua formação
acadêmica que sua atividade deve ser encarada
como um bico, gratuita, ou de menor valor que um
profissional. É fundamental respeitar a atividade
docente para garantir que o trabalho possa se
desenvolver de maneira respeitosa.

Profissionalizar

a

atuação

dos

coordenadores do Grupo de Teatro do CALC é
um desafio importante que se apresenta, tanto no
sentido de garantir o potencial pedagógico desse
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espaço, quanto de garantir a continuidade dessa
iniciativa. Porém, não faz sentido que se cobre
pelas aulas do Grupo de Teatro do CALC. Uma
formação com sentido emancipador, dentro de
uma Universidade pública, deve ser gratuita.
Assim, é necessário buscar o apoio público e, aí
também, entra a questão da relação com a
Universidade.

Se já não é grande o apoio financeiro para
as produções teatrais curriculares, as produções
extra-curriculares, que existem para além da
formalidade do Departamento de Artes Cênicas
(CAC) são praticamente inexistentes. E é mais
possível que a arte floresça quando existe espaço
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para ela. Concretamente e no mínimo, quando
existe sala de ensaio.

Sala de aula

A ECA – Escola de Comunicações e Artes
da USP – é uma escola complexa. Abriga, ao
mesmo tempo, onze cursos de graduação, a EAD
– Escola de Artes Dramáticas, curso técnico de
interpretação – vários cursos de pós graduação e
também muitos cursos extracurriculares.

A questão de falta de espaços é um
problema recorrente não só no CAC, mas sim em
toda a ECA. Por falta de salas de aula, estudantes
de Turismo já tiveram que assistir aulas teóricas
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em salas do departamento de música. Os atritos
gerados entre CAC e EAD – duas escolas que
utilizam o mesmo prédio em horários alternados
– muitas vezes ocorrem por questão de espaço.
Faltam salas para professores, espaço para mais
livros na biblioteca, laboratórios adequados para
as diferentes práticas que acontecem na nossa
Escola.

No CAC um grande problema é a falta de
salas para ensaio. Existe uma lista de prioridades
que define quem poderá utilizar uma das salas de
aula práticas. Nesta lista tem mais prioridade
quem está mais próximo do fim da sua
graduação,

para

trabalhos

relacionados

diretamente com as disciplinas da graduação. Os
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alunos que estão nos primeiros anos não têm
muita prioridade para a utilização das salas
relacionadas às suas disciplinas, muito menos às
extra-curriculares.
No primeiro semestre de 2010, os encontros
aconteciam numa sala de aula no segundo andar
do prédio central da ECA. Uma sala cheia de
carteiras, que tinham que ser arrastadas todos os
dias, e inevitavelmente com um chão muito sujo.
No segundo semestre, essa sala entrou em
reforma e o grupo ficou vagando por diversas
salas diferentes. Alguns ensaios aconteceram
inclusive fora de sala de aula.
Em 2011, o mesmo processo, como nos
relata Natália:
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Um

dos

principais

problemas para nós era a sala de
ensaio. Como não havia espaço
no CAC, nós utilizávamos uma
sala de aula do Departamento de
Jornalismo e Editoração. Todo
dia, antes e depois da aula, a
gente tinha que ficar arrastando
carteira.

Beatriz relata a dificuldade:

A gente reservava sala,
mas a nossa prioridade, do
segundo

ano,

em

extra-

curricular, era quase nenhuma. E
aí às vezes tinha sala, às vezes
não tinha. E a gente invadia as
salas vazias sem saber se ia
1716
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chegar alguém que tinha feito
reserva para usar a sala.

Mariana complementa:

Seria bom ter certeza sobre
a sala para o local do ensaio.
Algumas

vezes

aconteceram

desencontros tão grandes que as
pessoas

que

chegaram

atrasadas foram embora porque
não nos encontraram. Inclusive
facilita o encontro, porque não
perdemos

tempo

procurando

sala.

Dificuldades crescentes: arrastar carteiras e lidar
com um chão sujo; cada dia se encontrar numa sala
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diferente, na dúvida se outra pessoa iria chegar para
utilizar o espaço para outro trabalho. A saída para o
espaço público muitas vezes foi uma alternativa
encontrada para resolver o problema do espaço,
como relata Beatriz:

E quando não tinha sala
mesmo a gente chegou a fazer
duas vezes aulas na praça do
relógio. Foi uma experiência
muito legal também: fizemos
exercícios

relacionados

ao

espaço, e a forma com que eles
se apropriaram do espaço foi
muito interessante.
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A falta de opção que levou à praça do
Relógio em 2012 havia sido uma opção em
2011, como nos relata Rafael Presto:

Era época de greve, e a
gente decidiu fazer tudo na rua.
Porque era para as pessoas
verem

coisas

acontecendo

naquele espaço, ocupando o
espaço público, que é algo que
eu também gosto de fazer.

Apesar de poder engendrar alternativas e
experiências interessantes, a falta de
espaço para os encontros do Grupo de
Teatro do CALC reflete exatamente a
importância dada a ele hoje dentro da
Escola de Comunicações e Artes.

Buscando soluções
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Em alguns momentos cogitou-se
transformar o Grupo de Teatro do

CALC em um projeto de extensão universitária.
Falta de iniciativa e receio com os trâmites
burocráticos da Universidade fizeram que isso,
até hoje, não tenha acontecido.
Essa talvez seja uma boa alternativa para
responder à necessidade de espaço para
ensaio e também para que exista um
pagamento mais efetivo pela atividade
docente. A criação de um projeto de
extensão possibilita financiamento e
também bolsas que garantem uma ajuda
de custo mais digna.
A extensão faz parte do tripé universitário:

Talvez
reafirmar,

seja
a

necessário

partir

de

nova

perspectiva, a indissociabilidade
das

atividades

pesquisa

e

de

extensão.

ensino,
Estes

objetivos diferenciam claramente
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a USP, e as universidades
públicas em geral, de todo um
ensino superior centrado apenas
na formação de profissionais.

(…)

O lugar que a universidade
sempre

atribuiu

à

extensão

mantinha-a à sombra das outras
atividades, como um apêndice
sem importância para a formação
dos estudantes. Até há pouco ela
era vista como oferta de serviços
à sociedade. Uma atividade de
aplicação:

possuímos

o

conhecimento e vamos aplicá-lo
ou doá-lo para os que dele
carece. Hoje não podemos mais
pensar

a

extensão

dessa

maneira e considerá-la como um
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subproduto das atividades dos
alunos e dos professores na
Universidade. Pelo contrário, a
extensão se torna não apenas
uma via onde se entretecem as
tramas que unem a sociedade e
a universidade, como pode ser
um espaço de excelência onde
os três fins da universidade
revelam sua interdependência
dentro da singularidade.7

O Grupo de Teatro do CALC se apresenta
também como esse local de encontro, num
trabalho que une a academia com o saber nãoacadêmico,

o

ensino-aprendizagem

e

a

extensão. Todos os que coordenaram em algum

7

MELO (2019: p. 111-112)
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momento

o

Grupo

de

Teatro

do

CALC,

reconhecem a importância do processo de
aprendizado pelo qual passaram durante os
encontros.

Proposta para o futuro

Quando debatemos durante o curso de
licenciatura no CAC a importância do ensino de
teatro e de artes como uma disciplina dentro do
currículo escolar básico, também notamos a
importância dessa formação para além do
curricular, mas no que de humano e emancipador
existe na prática, no ensino e aprendizagem, de
teatro.
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Se a arte, para mim, não é
“prá inglês ver”, nem tampouco
uma “disciplina” de ensino na
escola

primária,

necessariamente

ela

deve

ser

uma

dimensão da educação. De certo
modo, a exigência artística, a
exigência na perfeição do gesto,
na

economia

de

meios

em

relação aos efeitos que se pode
produzir,

é

absolutamente

essencial porque ela é o que faz
funcionar,

provavelmente,

a

construção do simbólico (…). A
capacidade de simbolizar é a
capacidade de viver em um
universo no qual não se passa ao
ato, capacidade de ter acesso a
esse gesto primeiro do humano
que se exprime tão bem, por
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exemplo,

na

metáfora

dos

cavaleiros da távola redonda:
depositar

a

sua

espada

na

entrada.8

O ensino de teatro tem potenciais
emancipadores:

(...)se

pode

avaliar

bem

o

alcance da educação artística, na
medida em que ela é uma
verdadeira educação cidadã: ela
é fundadora da cidadania porque
mostra que o homem é alguém
de sagrado. E essa descoberta
do sagrado através das formas
de expressão artística é alguma

8

MERRIEU (2001: p. 10-11)
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coisa

de

fabuloso9

absolutamente

O

teatro

se

faz

necessário porque nos forma e
nos transforma. Porque tem o
potencial de nos levar mais perto
de nossa humanidade. O ensino
de teatro, para qualquer faixa
etária, em qualquer momento da
vida, pode estimular e fortalecer
a

construção

de

um

olhar

diferente para o mundo, para
todos

que

fazem

parte

do

processo. Seja assistindo, seja
ensinando-aprendendo
aprendendo ensinando,
relações,

ou
as

questionamentos

e

descobertas que surgem têm
potencial emancipador.

9

MERRIEU (2001: p.10)
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A Universidade é um dos poucos espaços
da sociedade em que ainda há espaço para o
pensamento crítico e a reflexão. A produção
teatral desvinculada da formalidade acadêmica
tem muito a contribuir com tais práticas.

A

experiência

prática

de

conduzir

processos, de se construir enquanto professor e
educador, de experimentar instintos, e de
aprender como se faz tudo isso se relacionando
com outras pessoas é uma experiência única.
Aprender a explicar um jogo de maneira que as
pessoas entendam o que você está dizendo é
algo ao mesmo tempo simples e muito complexo.
Bem como aprender a escutar as pessoas.
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A partir dessa perspectiva me parece que é
possível entender a importância e o significado
da existência de um grupo de teatro dentro da
ECA. Nesse trabalho procurei descrever alguns
desafios

e

algumas

potencialidades

que

observei, durante os últimos três anos, no Grupo
de Teatro do CALC. Mas, mais do que isso,
busquei defender a importância do teatro sem
perspectiva profissional acontecer dentro da
Universidade e dentro da ECA.

Na minha própria experiência e na de várias
das pessoas que passaram pela coordenação do
Grupo de Teatro do CALC, afirmamos que dar
aula no Grupo foi o principal acontecimento, a
principal experiência e o principal aprendizado
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pelo qual passamos em determinado momento
da nossa formação. Isso não é pouca coisa
quando pensamos que estamos nos formando
para ser profissionais de teatro e que, em alguma
medida,

seremos

todos

educadores.

Uma

experiência que é muito rica para nós, estudantes
de

Artes

Cênicas,

para

nossos

alunos,

estudantes de outros cursos da USP, para a
nossa formação e, inclusive para a própria
consolidação do ambiente universitário.

A vinculação com o Centro Acadêmico é
algo especial para mim e, acredito, muito potente
para o movimento estudantil. Mas, após essa
reflexão, acredito que o essencial da proposta do
Grupo de Teatro do CALC se manteria mesmo
com uma possível desvinculação com o Centro
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Acadêmico. Existe, no teatro, um potencial
emancipador que independe das intenções mais
explicitamente políticas que ele produz.

Apresento, por fim, uma proposta. Acredito
que seria muito interessante que o próprio
Departamento

de

Artes

Cênicas

tivesse,

curricular ou extra-curricularmente, projetos que
fomentassem a construção de grupos autônomos
de teatro dentro (e quiçá fora) da Universidade.
Orientando esses grupos com um pouco de
cuidado seria possível extrair aprendizados e
trocas

que

certamente

transformariam

as

pessoas que passassem por essa experiência.
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Existem diversos grupos de teatro em
muitos

cursos

da

USP,

principalmente

estimulados pelos Centros Acadêmicos. Uma
alternativa seria construir uma parceria entre o
Departamento

e

essas

experiências,

para

fortalecê-las e, ao mesmo tempo, formar os
estudantes do CAC em um processo prático de
ensino, que nos coloca concretamente em meio
a questões que nos obrigam a agir para resolver.
É possível que, durante o processo de
efetivação dessa proposta, tenha que ser
necessário conquistar mais salas e estruturas
para

ensaio,

bolsas

que

garantissem

remuneração para as pessoas e contratação de
mais professores na área de teatro-educação
para orientarem esse projeto. Mas faz todo
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sentido que queiramos que haja mais espaço
para o ensino e a extensão dentro de uma
Universidade. As universidades deveriam ter
como norte o anseio de expandir e potencializar
cada vez mais cada um dos componentes do
tripé universitário. Ensino e extensão não são
apêndices da universidade: compõem junto com
a pesquisa a essência desta.
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CONHECENDO A REDE PÚBLICA DE ENSINO
EM SÃO PAULO
Marco Aurélio de Souza10

Este trabalho objetiva apresentar a rede estadual de ensino
de São Paulo, bem como as políticas educacionais via
programas e projetos. Apresentaremos e analisaremos o
Programa Progestão, por se aproximar do nosso objeto de
estudo e fornecer subsídio teórico para o terceiro capítulo
no qual traremos uma análise do modelo de gestão de uma
escola pública da rede estadual.

Programas e Projetos para a gestão democrática da
Secretaria Estadual de Educação do Estado de São
Paulo- SEE/SP

10

Licenciado em Letras pela Universidade Ubirapuera (UNIB), São Paulo S.P. Professor da Rede Municipal da Cidade de São Paulo. E-mail:
marco0671@hotmail.com
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De acordo com informações no site da secretaria
estadual de educação11, a rede estadual possui a maior
rede de ensino do Brasil, com 5,3 mil escolas, 230 mil
professores, 59 mil servidores e mais de quatro milhões de
alunos. Até 2011, a SEE esteve organizada em sete órgãos
centrais e dois órgãos vinculados.
Em 2012 teve início a reestruturação de sua
formação básica, que conta agora com dois órgãos
vinculados, sendo eles o Conselho Estadual de Educação
(CEE) e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação
(FDE) e seis Coordenadorias: Escola de Formação e
Aperfeiçoamento de Professores – “Paulo Renato Costa
Souza” (EFAP); Coordenadoria de Gestão da Educação
Básica

(CGEB);

Monitoramento

e

Coordenadoria
Avaliação

de

Informação,

Educacional

(CIMA);

Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares
(CISE); Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos
(CGRH); Coordenadoria de Orçamento e Finanças (COFI).

11

http://www.educacao.sp.gov.br. Acesso em 5 de
dezembro de 2014.
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O novo modelo foi instituído por decreto assinado
pelo governador Geraldo Alckmin e publicado no Diário
Oficial do dia 20 de julho de 2011.
Dentre os vários programas e projetos que a rede
estadual de ensino de São Paulo fomenta por meio de suas
políticas

educacionais12

abordaremos

o

Programa

Progestão.
Atualmente,o trabalho de formação continuada de
dirigentes de ensino, supervisores, diretores de núcleo
pedagógico,

diretores

de

escola

e

professores

coordenadores, os gestores da rede, teve início em 2011.
Cerca de 800 gestores participam das orientações técnicas
e do curso Progestão. Além disso, outras 500 escolas
estão envolvidas no Prêmio de Gestão, iniciativa que
também integra o plano de formação, mas salientamos que
esses programas de formação de gestores teve início com
o Programa Circuito Gestão.
A implantação do Programa Circuito Gestão nos
anos 2000. O Programa Circuito Gestão, foi implantado na
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gestão

do

Governador Mário

Covas, tendo

como

Secretária de Estado da Educação, a Profa. Dra.Rose
Neubauer, foi um programa de formação continuada para
gestores da rede pública estadual (diretores, vice-diretores,
coordenadores, dirigentes de ensino e Assistente Técnicos
Pedagógicos) e estendeu-se a mais de 20 mil gestores
distribuídos em oito Polos em diferentes cidades do Estado
de São Paulo. O Programa de formação foi constituído por
cinco módulos a saber: I Gestão de Pessoas; II Gestão
Pedagógica;III Liderança e Tomada de Decisões; IV
Gestão Educacional no Cotidiano das Escolas;V Gestão do
Projeto Pedagógico: Alavancando o Sucesso da escola.
Esse programa teve como objetivo fomentar a
discussão de uma pedagogia inclusiva, democrática e com
novos paradigmas para a educação pública. Essa iniciativa
privilegiou o atendimento aos supervisores, diretores, e
professores-coordenadores para que eles transmitissem o
conteúdo trabalhado aos professores. Ora, apesar de
possuir uma nova roupagem o programa sustentou uma
antiga dicotomia: transmissão e reprodução, ou seja, a
adoção de uma lógica tecnicista muito criticado nos anos
1980 de acordo com Klebis (2010).
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Este programa, especialmente no Módulo II do Circuito
Gestão, evidencia a tendência de substituição do modelo
burocrático de gestão para o modelo gerencial, cujas
características são a “descentralização, a flexibilidade, a
competitividade, o desempenho contínuo e crescente, o
direcionamento estratégico, a transparência e a cobrança
de resultados” (SÃO PAULO, 2000, p. 26). Tais
características adequam-se aos princípios da moderna
“Revolução Gerencial”, que exige que o gestor seja capaz
de: estimular lideranças; competir quanto a resultados;
possuir visão pluralista das situações; cristalizar suas
intenções (honestidade e credibilidade); fundamentar suas
decisões; comprometer-se com a emancipação de seus
funcionários;

atuar em

função

de

objetivos;

estar

consciente das oportunidades e limitações.
Essa transposição de teorias empresariais para a
gestão escolar “tiveram por objetivo eliminar a luta política
no interior das escolas, insistindo no caráter neutro da
técnica e na necessária assepsia política da educação”
(OLIVEIRA, 2006, p. 96).
Vale frisar, que como pesquisador, também integro
o quadro do magistério da Secretaria Estadual de
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Educação, o que me permite destacar as experiências de
formação continuada oferecidas pela rede.
O modelo da formação de professores pelo viés da
preparação de multiplicadores manteve-se como uma
tendência no âmbito dos sistemas de ensino e das políticas
propostas pela Gestão Pública como no caso dos
programas

e

projetos

fomentados

pelas

políticas

educacionais. A cobrança pelo alcance de metas e
resultados previamente estabelecidos que norteiam esses
programas parece apontar para a atual educação, exemplo
disso, é a Avaliação do Saresp13.
13

O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do
Estado de São Paulo (Saresp) é aplicado pela Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo com a finalidade de
produzir um diagnóstico da situação da escolaridade básica
paulista, visando orientar os gestores do ensino no
monitoramento das políticas voltadas para a melhoria da
qualidade educacional. No Sistema de Avaliação de
Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), os
alunos do 2º, 3º, 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da
3ª série do Ensino Médio têm seus conhecimentos avaliados
por meio de provas com questões de Língua Portuguesa,
Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e
redação. Os resultados são utilizados para orientar as ações da
Pasta e também integram o cálculo do Índice de
Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo
(Idesp).
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O

PROGESTÃO

é

um

curso

de

formação

continuada e em serviço, organizado na modalidade a
distância, para gestores escolares que atuam nas redes
públicas de ensino. Trata-se de proposta inovadora no
campo da formação continuada de dirigentes escolares,
adotada pelo Conselho Nacional de Secretários de
Educação - CONSED, em parceria com um grupo de
Secretarias de Educação, que se consorciaram para
assegurar o financiamento da produção dos materiais
instrucionais

do

Programa

para

posterior

uso

descentralizado.
O Programa tem como objetivo geral formar
lideranças comprometidas com a construção de um projeto
de gestão democrática, focada no sucesso escolar dos
alunos das escolas públicas de ensino fundamental e
médio. Como objetivos específicos busca:
•

contribuir para desenvolver um perfil de
liderança democrática;
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•

desenvolver

competências

em

gestão

escolar;
•

valorizar a prática profissional dos gestores
escolares;

•

desenvolver a autonomia de estudo dos
gestores na perspectiva de sua formação
continuada;

•

estimular a formação de redes de intercâmbio
de experiências e informações em gestão
escolar;

•

fortalecer o processo de democratização e
autonomia das escolas públicas.

O Programa inclui atividades a distância (75%) e
atividades presencias (25%) e envolve três componentes
básicos:

1741
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os materiais didáticos (impressos e vídeos);

•

o sistema de apoio à aprendizagem (tutoria);

•

o sistema de avaliação.
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O materiais didáticos do Programa constituem-se
em textos de caráter auto-instrucional e com conteúdo
vinculado a questões do cotidiano das escolas.
O currículo é modular, estruturado por problemas e
voltado

para

o

desenvolvimento

de

competências

profissionais. Compreende nove módulos que totalizam
270 horas. Para identificar o perfil de entrada da escola e
sua equipe gestora no Programa, a Secretaria da
Educação incorporou um Módulo Introdutório, destinado à
auto-avaliação, perfazendo 300 horas.
O sistema de apoio à aprendizagem é composto por
um grupo de tutores para orientação e animação contínuas
do processo de aprendizagem. Esses profissionais,
selecionados segundo os critérios definidos pelo Estado,
são treinados por multiplicadores do PROGESTÃO, que,
por sua vez, são previamente preparados pelo CONSED.
O sistema conta também com o suporte das vias de
comunicação definidas localmente.
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A implementação do Programa ocorre de forma
descentralizada, a partir de diretrizes e procedimentos
definidos pela Secretaria Estadual de Educação.
Para o Progestão a “gestão participativa do ensino
público se busca pelo diálogo e pela mobilização das
pessoas, a criação de um projeto pedagógico com base em
formas colegiadas e principalmente de convivência
democrática”. Gestão democrática é definida como “um
tipo de gestão político pedagógica e administrativa
orientada por processos de participação das comunidades
local e escolar” (PROGESTÃO, 2001, p. 18).
Os objetivos deste módulo foram “identificar, na
legislação, os pressupostos da gestão democrática nas
escolas; conceituar gestão democrática escolar; avaliar a
importância da prática de gestão democrática; administrar
situações de conflito visando garantir o direito à educação
de qualidade” (Idem, p. 17). Para garantir a autonomia
escolar e a integração com a comunidade, deve-se
consolidar mecanismos e procedimentos de participação e
gestão colegiada na escola; destacar a relação entre a
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construção do projeto pedagógico e o exercício da
autonomia

na

escola;

analisar

mecanismos

de

envolvimento de alunos, pais, professores e funcionários
em ações compartilhadas na tomada de decisões e na
gestão da escola” (PROGESTÃO,2001, p. 68).
A gestão democrática é entendida pelo programa
como aquela que trata de fortalecer procedimentos de
participação das comunidades escolar e local no governo
da escola, descentralizando os processos de decisão e
dividindo responsabilidades. As definições e intenções do
programa são importantes, especialmente quando se
afirma que o exercício da democracia e da autonomia
pressupõe “a democratização da cultura da organização
escolar e a implementação de novas práticas cotidianas”
(Idem, p. 68).
Porém, ao definir os referenciais do programa e e
elaborar seus pressupostos, o Progestão orienta os
formadores e multiplicadores a “induzir entre os gestores
cursistas a gestão democrática da escola pública, fundada
no desenvolvimento de práticas compartilhadas de
construção e desenvolvimento do projeto pedagógico”
(PROGESTÃO, 2001, p. 13. Destaque no original).
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Segundo o Dicionário Larousse Cultural (1999, p. 522),
induzir trata-se de “levar ou persuadir a praticar algum ato;
levar a crer ou a aceitar”.
Gestão democrática, fundada na democracia, vai
muito além da indução, significa a criação de um espaço
comum de participação e decisão que envolve
mudanças nos processos de participação.
A criação deste espaço comum demanda discussão
dos anseios e necessidades da comunidade escolar com o
intuito de criar práticas voltadas para a proposição de
expectativas e solução de conflitos. As normas deveriam
ser discutidas como meios de regulamentar ação e
organizar práticas cotidianas. No entanto, as leis impostas
à escola e aquelas formuladas por ela acabam por
desempenharem um papel alienante. A escola acaba se
configurando como um local de pouca liberdade, em que a
comunidade não se sente partícipe a falar, a discutir, sendo
que a centralidade das atividades recai em práticas do
“fazer”, dissociadas de reflexões que se exteriorizam como
participação.
Se por um lado a autonomia e a gestão democrática foram
grandes metas do Progestão, por outro, o próprio programa
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pautou-se

em

práticas

que

pouco

ou

em

nada

questionaram a cultura escolar vigente. Ou seja, não houve
uma formação para a democracia que reforçasse a
titularidade de direitos e ao mesmo tempo favorecesse a
criação de outros, ainda que em determinados momentos
os partícipes avaliem que avançaram no processo. A
promoção e ampliação da participação da comunidade e a
consequente autonomia da escola foram orientadas,
transmitidas e “induzidas”, o que acabou se traduzindo num
formato de gestão limitada, sem alteração de práticas.
Gestão
compartilhado,

democrática
sendo

pressupõe

necessário

um

criar

trabalho
ambientes

participativos com comunicação aberta, discussões e
confrontações

de

ideias.

Diretores,

pais,

alunos,

funcionários e a sociedade em geral devem ser partes
vitais da escola, responsáveis pela construção das normas
comuns, pelos planos e projetos, implicados com os
desafios e soluções de problemas.
Educar pressupõe a assimilação e incorporação de
valores, comportamentos, hábitos, crenças e expectativas,
de modo que, “ao proporcionar valores e conhecimentos,
capacite e encoraje seus alunos a exercer de maneira ativa
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sua cidadania na construção de uma sociedade melhor”.
(PARO, 2007, p. 19).
Desta forma, a gestão democrática não deve ser
entendida como um fim a ser atingido com o intuito de
atender às diretrizes propostas pela legislação ou pelos
programas de formação continuada, mas ser incorporada
como prática social no cotidiano escolar. Deve permear
todas as ações e atividades da escola, como único meio de
alcançar o comprometimento social e o desenvolvimento
do pensamento crítico de seus alunos; isto é, formá-los
para tomar decisões, compreender o mundo a sua volta, a
complexidade da realidade social, cultural, econômica,
política e científica, tornando-se cidadãos
responsáveis, pela intervenção e participação.
A descontinuidade das políticas educacionais, a
pouca valorização da profissão docente, são alguns fatores
que emperram avanços. Os programas de formação
continuada

finalizam

acompanhamentos

apressadamente,

posteriores

ao

não

programa

há
e

as

atribuições administrativas de docentes e gestores que
aumentam a cada dia. A rotina na escola e a
descontinuidade
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esquecimento das ações formativas. Dois anos após o
término do Progestão muitos professores desconheciam a
existência do programa e o que vem a ser gestão
democrática. Essa situação se agrava, ainda, pela
mudança constante de gestores nas escolas, o que mina
as ações coletivas, inclusive a melhoria da educação.
Segundo Weber (1992, p. 219),

A inserção da construção da
qualidade
na
luta
pela
democratização da gestão da escola
pública requererá, do professorado, a
sua participação ativa no debate das
questões educacionais, a crítica e o
despojamento de preconceitos e
embevecimentos, seja em relação ao
aluno, seja no tocante ao poder
público nas suas diferentes esferas,
seja no que concerne à população
usuária e à própria comunidade, bem
como a inclusão das diferenças e
divergências na luta pela afirmação
da justiça social.
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Somente assim, a gestão democrática talvez possa
ser mais do que participar ou coordenar reuniões em grupo
e administrar e se efetivar como prática.
O Módulo IX (p. 27) do Progestão (que encerra o
Programa) trata sobre a avaliação institucional da escola,
considerando-a como “um processo de reflexão sobre as
razões ou a causas das situações positivas (o que dá certo)
e das insuficiências (dificuldades ou erros)”. O material
orienta o gestor no “caminho da aprendizagem” (expressão
do texto) para um processo de avaliação conseqüente:
[...] conhecidas as estratégias que
dão certo, é necessário tentar
disseminar, generalizar o sucesso na
escola e no sistema. Também é
necessário deixar de reproduzir as
velhas formas, modificar radicalmente
o que funciona mal, ou com baixa
qualidade, e elaborar alternativas
para a introdução de novos caminhos

(FERNANDES;
BELLONI,
MÓDULO IX, p. 27).
Percebemos que o material trabalha, à semelhança
dos ciclos de aprendizado, com conceitos de generalização
(ou

padronização)

de

ações

positivas

e

de

aperfeiçoamento ou abandono de práticas de qualidade
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insuficiente. O texto destaca como finalidade da avaliação
“a busca do aperfeiçoamento da escola ou do sistema”
(FERNANDES; BELLONI, MÓDULO IX, p. 28).
Sobre essa necessidade de a escola desenvolver
processos de avaliação, Vitor Paro (2006, p.80) faz a
seguinte argumentação:
Como administrar com êxito, como
atingir objetivos com segurança, sem
ter elementos que possibilitem
informações constantes sobre o
andamento do processo, para que se
possam corrigir rumos, providenciar
recursos, adequar procedimentos,
redimensionar
metas,
superar
fracassos?

O autor acrescenta que o provimento de um ensino
de qualidade deve priorizar “formas eficazes de proceder à
avaliação do desempenho da escola, envolvendo nesse
processo os próprios usuários que são os mais diretos
beneficiários de uma educação de qualidade” (PARO,
2006, p. 94).
Nesse mesmo sentido, o Programa destaca a
avaliação institucional como um processo a ser construído
coletivamente e aponta diretrizes para o envolvimento da
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comunidade escolar no processo, com o objetivo de
“melhorar o nível de autoconhecimento que a escola tem
de si própria, conhecendo suas fraquezas e suas
fortalezas, e fornecer elementos ou informações para
tomar decisões em relação aos resultados encontrados”
(FERNANDES; BELLONI, MÓDULO IX, p. 28).
O Programa incentiva o processo de avaliação da
escola, também no momento da construção do projeto
pedagógico. Propõe uma discussão coletiva sistematizada
em três movimentos: diagnóstico da realidade da escola (a
escola que temos); levantamento das concepções do
coletivo da escola (que identidade nossa escola quer
construir) e definição de estratégias, pessoas e/ou grupos
para assegurar a realização das ações definidas (como
assegurar as ações definidas pelo coletivo) (MARÇAL;
SOUSA, MÓDULO III, p. 58).
Percebemos que a avaliação, no Progestão, é parte
do processo de aprendizado que juntamente com as
demais concepções descritas neste item assemelha as
proposições

do

Programa

às

iniciativas

empreendedorismo.
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Entendemos que assim como as ações sociais
empreendidas por diferentes organizações agem e
interagem de acordo com as leis de mercado, muitas das
concepções trazidas para as organizações escolares
possuem em seu conteúdo traços dessas leis.
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DIZEM AS PAREDES: A ESCOLA PÚBLICA
COMO ESPAÇO DE DISPUTA E NEGOCIAÇÃO
DE VOZES E SILÊNCIOS
CARVALHO, Marília Alves de14

Resumo
Este estudo consiste em um relato da experiência como
professora de artes na rede municipal da cidade de São Paulo e
das proposições de intervenções artísticas realizadas com
estudantes do ensino fundamental II, como forma de ocupar o
espaço da escola com as vozes das e dos estudantes e observar
as repercussões e desdobramentos dessas ações. Partindo do
aporte teórico da Cultura Visual para investigar sobre as
imagens e a visualidade do ambiente escolar como atuantes na
formação da subjetividade das e dos estudantes, assim como
seu cotidiano e a forma como as relações se estabelecem dentro
desse espaço, também é intenção desse artigo debater o
entendimento das imagens que ocupam a escola como escolhas
pedagógicas que dão visibilidade para determinados artefatos
visuais ao mesmo tempo em que invisibilizam outros, assim
como a relevância que elas podem ter na formação da voz e do
silêncio das e dos estudantes. As considerações finais
pretendem apontar possibilidades de entendimento das práticas
artísticas e imagéticas como espaço de aprendizagem e
experimentação que deve ser reconhecida e valorizada no
cotidiano escolar.

14

CARVALHO, Marília Alves de. Mestrado em Artes Visuais, Instituto de
Artes – Unesp. 2020.
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Palavras-chave: Escola pública. Cultura Visual. Intervenção
artística. Silenciamento.

Abstract
This study consists of an account of the experience as an art
teacher in the municipal network of São Paulo city and the artistic
intervention proposals carried out with students from 5th to 9th
grade, as a way to occupy the school with the students’ voices
and observe the repercussions and consequences of these
actions. Starting from the theoretical contribution of Visual
Culture to investigate the images and visuality of the school
environment as actors in the formation of students' subjectivity,
as well as their daily life and the way relationships are
established in school, it is also the intention of this article to
discuss the understanding of the images that occupy the school
as pedagogical choices that give visibility to certain visual
artifacts while at the same time invisibilizing others, as well as
the relevance that they can have in the formation of the students’
voice and silence. The final considerations intend to point out
possibilities for understanding artistic and imagery practices as a
learning and experimentation space that should be recognized
and valued in school everyday.
Keywords: Public school. Visual Culture. Artistic intervention.
Silencing.

1 INTRODUÇÃO

Por que mostrar um dedo do meio (ou dar o dedo,
como dizem alguns estudantes) é considerado um gesto
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ofensivo? Uma imagem de um dedo do meio fixada em
uma parede pode ser tão ofensiva quanto o próprio gesto?
Essa imagem seria mais ofensiva se estivesse fixada na
parede de uma escola do que na rua? Há algum tipo de
discurso ou mensagem que poderia justificar o uso de tal
imagem dentro ou fora da escola? E se essa imagem
estiver associada a uma mensagem de repúdio a algum
tipo de opressão sofrida por algum grupo de pessoas
dentro e fora desse espaço? Faria diferença se esse gesto
fosse feito por uma mulher ou por um homem? E se fosse
feito por uma adolescente?
Essas

perguntas,

que

não

pretendem

necessariamente ser respondidas, são o ponto de partida
para as reflexões que surgiram durante o processo de
trabalho que venho desenvolvendo como professora de
Artes em uma escola da Prefeitura Municipal de São Paulo,
localizada na periferia da zona norte da cidade.
O ambiente escolar dessa onde leciono se
assemelha ao de muitas outras escolas públicas da cidade,
por operar dentro da lógica da proibição e da restrição:
grades dentro e fora das salas de aula, paredes
monocromáticas e lisas, quase nenhuma área aberta e
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muros altos que, de dentro, nos restringem a vista do céu,
do dia e do tempo. As filas, o sinal fabril, o banho de sol na
hora do intervalo, mais grades que fecham o acesso ao
pátio. Além dos aspectos frios e hostis da arquitetura,
podemos

observar

informações

visuais.

uma
É

diversidade
sobre

a

grande

natureza

de

dessas

informações visuais e imagens, em paralelo a uma breve
contextualização sobre os estudos da cultura visual, que se
trata a primeira parte do artigo, seguida de um relato sobre
uma das propostas de intervenção artística realizada com
estudantes do 9º ano e sua repercussão no ambiente
escolar; por último, as considerações finais são uma
reflexão sobre as relações de gênero e a formação de
subjetividades a partir das estudantes no contexto da
escola pública.
Por fim, cabe explicitar que “dizem as paredes” faz
menção a pequenos contos de mesmo nome do autor
uruguaio Eduardo Galeano, em que ele descreve frases
que

encontra

em

pixações

por

diversas

cidades,

evidenciando a subjetividade e pensamentos de sujeitos
constantemente apagados e invisibilizados pela cidade.
Como, segundo o autor, disseram algumas paredes em
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Quito: “E se nos juntarmos para dar um chute nesta grande
bolha cinzenta?”

2

A CULTURA VISUAL E VISUALIDADE NO

AMBIENTE ESCOLAR
Em 1981, Paulo Freire escreve que “a leitura do
mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura
desta implica continuidade da leitura daquele” (FREIRE,
1989, p. 13). Sob essa perspectiva, o autor entende que ler

compreende um processo que não se limita a juntar
sílabas, formar palavras e decodificá-las, mas que envolve
uma percepção crítica, interpretação e reescrita do lido.
Ainda na década de 1980, caminhando em um
sentido análogo ao que Paulo Freire propõe, Ana Mae
Barbosa também busca ampliar a noção de leitura,
destacando a leitura de imagens como um braço
importante para o ensino da arte na pós-modernidade,
considerando que:
Em nossa vida diária, estamos
rodeados por imagens impostas
pela mídia, vendendo produtos,
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ideias,
conceitos,
comportamentos,
slogans
políticos etc. Como resultado de
nossa incapacidade de ler essas
imagens, nós aprendemos por
meio delas inconscientemente. A
educação deveria prestar atenção
ao discurso visual. Ensinar a
gramática visual e sua sintaxe
através da arte e tornar as
crianças conscientes da produção
humana de alta qualidade são
uma forma de prepará-las para
compreender e avaliar todo tipo de
imagem, conscientizando-as de
que estão aprendendo com estas
imagens. (BARBOSA, 1998, p.
17).

Os dois autores sublinham a relação, nas palavras
de Paulo Freire, do “texto com o contexto”; assim, inserem
o ato de ler em uma perspectiva crítica e ao mesmo tempo
criadora, uma vez que exige uma relação ativa daquele e
daquela que lê com o que é lido, em que está implicado o
lugar de onde se vê e as apropriações e ressignificações
que cada sujeito é capaz de fazer a partir do seu lugar, que
nunca é fixo.
A

relevância da

imagem

para o

ensino

e

aprendizagem das artes visuais e para uma leitura crítica
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do mundo adquire nova complexidade ao se voltar para a
visualidade como forma de pensar sobre a relação que os
indivíduos estabelecem com as imagens e os sentidos que
são produzidos através dessas relações, o que implica
também olhar para a normatização de determinados
discursos e a consequente invisibilidade de outros.
Nesse sentido, trago algumas contribuições dos
estudos sobre a cultura visual em diálogo com o ensino das
artes visuais como ponto para reflexão sobre o caráter
discursivo mediado pelas imagens presentes no ambiente
escolar, os efeitos que elas têm sobre os sujeitos que se
relacionam com elas cotidianamente e na construção das
subjetividades presentes nesse ambiente.
Ao buscar definições para cultura visual, Hernández
(2005,

p.12)

significados

aponta
e

uma

perspectivas

grande

diversidade

de

teórico-metodológicas,

oriundas da confluência de diferentes disciplinas, tais como
a Sociologia, a Semiótica, os Estudos Culturais e
Feministas e a História Cultural da Arte. Dessa confluência
temos, então, um campo de estudos que não se limita a
debruçar-se sobre as produções artísticas e artefatos
visuais constitutivos do espectro definido pelas instituições
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de arte como museus, galerias e a academia, mas se
concentra sobretudo no complexo aparato de imagens e
fenômenos visuais pelos quais somos cercados nos dias
de hoje, tanto quanto nas práticas de visualidade que,
segundo Hernández (2005, p.13), referem-se às "formas
culturais vinculadas ao olhar", isto é, as formas como quem
vê se posiciona diante do que é visto e como,
simultaneamente,

o

visto

constrói

o

olhar

e

o

posicionamento discursivo de quem vê.
Retomando o cenário de onde parti, penso em um
ambiente escolar cujas paredes estão repletas de folhas
sulfites a4 com diversas cópias dos mesmos desenhos,
cartolinas com aqueles conhecidos padrões de cores e os
efeitos visuais do giz de cera pálido que não se destaca em
nenhum tipo de papel e das marcas que a fita adesiva deixa
depois de ser arrancada. Essa descrição, aliada à já
mencionada frieza e hostilidade arquitetônica, refere-se à
escola em que atuo e, ao mesmo tempo, deve ser familiar
para muitas pessoas que jamais estiveram nela, pois
também diz respeito a muitas outras escolas espalhadas
pela cidade que igualmente insistem na manutenção
dessas visualidades no imaginário escolar como a única
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possível. De dentro desse cenário encontramos aporte nas
palavras de Irene Tourinho que nos leva a questionar sobre
(2011, p. 12) os impactos que a experiência social do ver e
ser visto, assim como os usos dessas experiências e
visualidades tem sobre nossos “modos de ver, modos de
ser, de agir, de desejar e de imaginar”. Considerando a
multiplicidade de sentidos, significados e usos que
compreende essas experiências (de ver e ser visto), a
autora aponta a responsabilidade que a escola deveria ter
no sentido de lidar com as diversidades e vulnerabilidades
dessas experiências, entendendo-as como constituintes de
nossas subjetividades, afetividades e identidades.
Segundo Tourinho (2011, p. 10), a ideia de “ser
visto” não sugere necessariamente ver a própria imagem,
mas indica ser visto culturalmente através dos significados
atribuídos e mediados por outras imagens.

Para

Hernández (2005, p. 12), esse papel de mediar
significações culturais exercido pelos artefatos visuais
seria uma via de aproximação entre a cultura visual e o
ensino das artes visuais. Cabe a nós então observar, nesse
contexto escolar, em que medida as estudantes se veem e
são vistas, quais espaços tem para representarem a si
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mesmas em contraponto às inúmeras imagens prontas e
estereotipadas reproduzidas pela visualidade escolar e,
ainda, se elas se veem e se reconhecem diante dessas
imagens ou se tem espaços para reinventar seus modos
de ver, de ser, de agir, de desejar, de imaginar e de serem
vistas.
Com exceção de algumas poucas pinturas antigas
em paredes do pátio da escola e das pixações que, via de
regra, não são autorizadas, a maior parte das informações
visuais presentes na escola não foi produzida por
estudantes. Os trabalhos e atividades expostos, ainda que
realizado por estudantes, são propostos e organizados
pelo corpo docente assim como as decorações da chegada
da primavera, de um dia do índio estereotipado e enfeites
“fofos” com personagens da Turma da Mônica ou dos
Minions

dentro

das salas

de

aula,

são

imagens

predominantes e não encontram nenhuma objeção entre a
comunidade escolar.
As referências visuais nesse ambiente escolar são,
em sua maioria redundantes e repetitivas, pouco diversas
e, nas palavras de Tourinho (2009, p. 152) “mantém um
discurso infantilizado, adocicado, terapêutico ou, às vezes,
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puramente recreativo”, além de limitarem-se a padrões
estéticos predeterminados pelas cores e qualidade de
materiais disponíveis que caracterizam e contaminam o
imaginário escolar. Cores de cartolina, papel a4: o formato
está dado, já vem pronto. A fôrma, o sapato em que
apertamos os pés para caber todos os dedos. Apertar para
caber.
As limitações materiais e físicas condicionadas pela
precarização

e

sucateamento

do

ensino

público

determinam o tipo de experiências visuais possíveis dentro
desse espaço? Apesar de faltar tanto, não teremos escolha
além da manutenção da normatização visual porque “é o
que temos pra hoje”? Ou qual seria o preço da escolha por
outros caminhos que tentem reformular esses modos de
ver, ser, agir, desejar e imaginar nesse espaço apesar de
tudo o que falta nele? Como afirma Tourinho:

Os discursos visuais fazem concessões
aos gostos, aos ideais, aos mercados,
aos contextos onde precisam ou querem
sobreviver. O discurso visual que a
escola tem visto, imaginado, legitimado e
reforçado, agride pelo excesso de
concessões.
Excesso
como
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redundância. Falta formação, falta
material, falta espaço, falta tempo, mas,
falta também “molecar” com os artefatos
que nos rodeiam. Fazer deles e com
eles, objetos de nossas licenciosidades
discursivas e metodológicas. (2009, p.
146)

Essa ambivalência entre o excesso (de concessões
e redundâncias) e a falta sobretudo de “molecar”, termo
que a autora empresta do poeta Manoel de Barros,
evidencia a preponderância de um discurso visual de fácil
apreensão, impregnado de uma lógica voltada para o
consumo e, por isso, palatáveis, convincente e que não
propõe nenhum desafio nem exige muito de quem olha,
não nos deixa “molecar” com camadas mais profundas de
leitura e interpretação,

tampouco com de criar e se

reinventar a partir delas.
Considerando

necessária

a

compreensão

do

contexto de produção e recepção das imagens, como nos
recorda Kevin Tavin (2009, p.227), podemos perceber que
uma característica comum entre essas imagens já
mencionadas é estarem inseridas em uma lógica
mercadológica de produção e distribuição, sendo portanto
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mais fácil e amplamente difundidas, aceitas e incorporadas
ao gosto e repertório visual das crianças e adolescentes. A
escola, esse lugar em que falta e sobra tanta coisa, recebe
essas imagens de forma massiva e com tanta naturalidade
que elas tomam forma de norma e, uma vez normatizadas,
passam

isentas

de

questionamentos

sobre

seu

posicionamento político e ideológico e quais efeitos
exercem sobre as pessoas que lidam e convivem com elas
cotidianamente em um espaço sabidamente pedagógico.
Então temos uma coruja na porta da sala de leitura.
E outras várias corujas decorando o interior dessa sala.
Peço licença aqui para algumas digressões em primeira
pessoa sobre essa coruja que todo dia me olha. Olho todo
dia para a coruja de volta e me pergunto o que a levou ali.
Uma coruja fofa, feita de E.V.A, genérica, que não se refere
a nenhuma coruja específica que eu tenha conhecimento.
Investigo mentalmente quais seriam as motivações que
aquela coruja carrega, como objeto de decoração da sala
de leitura: a relação imediata que faço é com a sabedoria,
razão pela qual esse animal é usado como símbolo de
áreas como a filosofia e a pedagogia. Essa associação
parece coerente e talvez até um pouco óbvia, ao se tratar
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de um espaço da escola onde estão concentrados os livros,
mas me lembro de alguém que me disse uma vez que o
óbvio não existe. Então me pergunto: será óbvio para todas
as pessoas que olham todo dia para aquela coruja algum
significado relacionado à sabedoria? Se essa relação não
for óbvia, quais outras relações são possíveis? Ou a coruja
pode ser uma mera imagem decorativa, sem nenhuma
significação e sem nenhum sentido - a priori ou atribuído
por nós - que tenha a ver com nosso dia-a-dia?
Essa associação aparentemente “óbvia” não vem
apenas da visão e audição apuradas que a coruja tem, mas
que, por ser uma ave noturna e porque os gregos
valorizavam a noite como momento propício para o
pensamento filosófico, a coruja simbolizava Athena, a
deusa da sabedoria. Pesquisando na internet, apesar da
incerteza das fontes, podemos ter uma dimensão de
significados possíveis para a coruja: para os chineses, a
sabedoria era representada pela sabedoria e a coruja
representava o relâmpago e protegia dos raios. Já os
aborígenes na Austrália acreditavam que a coruja
representava

o

espírito

da

mulher,

enquanto

no

xamanismo ela significaria transmutação e morte, na
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umbanda, justiça e no Candomblé, fertilidade. mas tendo a
acreditar que nenhum desses significados se aplicaria à
nossa corujinha na porta da sala de leitura.
Com isso quero dizer que, nossas escolhas, ainda
que inconscientes ou despretensiosas, carregam o peso
histórico

das

narrativas

dominantes

(ocidentais,

eurocêntricas, brancas, masculinas e heterossexuais) que
são privilegiadas quando, por exemplo, não assumimos
como pedagógicas as escolhas das imagens que
circularão no ambiente escolar ou toda vez que nos
eximimos da responsabilidade que temos em relação a
essas escolhas e quando deixamos de discutir sobre elas.
A questão não está centrada apenas na necessidade de
olharmos para os significados culturais mediados por
essas imagens, mas também em entendê-las como
escolhas pedagógicas e atentarmos para o fato de que, ao
escolhermos determinadas imagens e artefatos visuais
simultaneamente escolhemos também aquilo que não será
visto, que permanecerá à sombra ou mesmo invisível.
Não significa realizar uma caça às corujas, ursinhos,
personagens de desenhos e qualquer outro tipo de
imagens
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responsabilizar individualmente professoras e professores,
mas como sugere Tourinho, nos perguntarmos “que
culturas de atividade e práticas de responsabilização
seriam necessárias e possíveis para que a escola lide com
as experiências do ver e ser visto?” (2011, p.13). Para a
autora, algumas respostas para essa pergunta passariam
por compreender a diversidade de abordagens possíveis
para a cultura visual, reconhecer que hoje há muitos
espaços de aprendizagem além da escola e que é possível
borrar os limites definidos entre alunos e professores,
cabendo a estes o exercício de
reconstruir, revisitar nossa formação
identitária
como
profissionais,
professores,
implicados
em
(re)posicionamentos críticos sobre o
mundo simbólico que nos rodeia, visa
nos levar a despegar-nos de convicções
rígidas, predispondo-nos a negociar
identidades e a nos transformarmos.
(TOURINHO, 2011, p. 14)

Em consonância a essa ideia, Hernández (2009, p.
206) também sugere repensar o papel da escola, “não para
adaptá-la às necessidades do mercado, mas para dotar
estudantes e professores de capacidades de ação e
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decisão na criação de suas próprias respostas frente aos
processos

de

reestruturação

nas

sociedades

pós-

industriais”. Essas práticas de responsabilização poderiam
nos colocar, professoras/es, alunas/os e também gestão
escolar, no lugar de sujeitos capazes de compreender a
importância de nossas escolhas pedagógicas e de decidir
e agir sobre elas de maneira consciente, criando espaços
para contestar aquelas narrativas dominantes e não
apenas conviver com elas como se fossem naturais e,
portanto,

isentas

de

questionamentos

por

serem

entendidas a partir de uma suposta neutralidade nunca
problematizada, nem entendida como formativa.
Acabou o semestre e as paredes voltam a ficar
vazias e lisas, como o cubo branco de um museu sem
exposições. É a estaca zero, o neutro, nulo. Prontas para
começar de novo, aguardando a curadoria de quem pode
decidir o que é digno de ser exposto, visto, exibido. E o que
dizem essas paredes agora? Como é voltar das férias e
mais uma vez elas terem nada para dizer? O “nada” nos
conta quais são as “condições normais de temperatura e
pressão” sob as quais a escola deve operar, como ela é,
fixa e crua, antes de ser. O silêncio é uma norma que deve
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ser provisoriamente rompida com o que se espera que se
diga: não sobre ele mesmo (o silêncio), nem sobre
qualquer coisa que se gostaria de dizer. Há um script a ser
seguido, há um acordo tácito sobre o que pode ser dito e
não dito. Provisoriamente, até dezembro, quando tudo
volta ao ponto inicial.
O silêncio é um aprendizado que perpassa várias
camadas da vida escolar e, a longo prazo, corrói alguns
mecanismos de criação e (re)invenção de si mesmo e do
mundo e molda modos de ser e estar nesse mundo,
principalmente quando o ambiente em que passamos a
maior parte da nossa infância e adolescência não é
instigador nem desafiador, pelo contrário, reduz e
subestima aqueles e aquelas que convivem nele, além de
apagar as marcas de vida, de uso, de gasto, de revolta, de
amor e de história que se acumula nele ao longo dos
meses.

3

F*#@-$&

SEU

MACHISMO:

INTERVENÇÕES

ARTÍSTICAS E OS SILÊNCIOS NA ESCOLA
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Durante o ano letivo de 2018, foquei meu trabalho
com as turmas dos 7ºs, 8ºs e 9ºs anos do Ensino
Fundamental II, em intervenções artísticas, atentando para
as percepções que as/os estudantes têm da escola e as
possibilidades de ressignificar esse espaço repleto de
normas e imagens já naturalizadas não apenas pela rotina
escolar, mas também por ela.
Minha primeira proposta foi trabalhar com os 9ºs a
ideia de comunicação visual através de cartazes, com
temas de livre escolha das/dos estudantes. A única
restrição que estabeleci a de não ofender nenhum grupo
de pessoas, nem qualquer pessoa individualmente (não
valia querer “matar todos os palmeirenses”, ou chamar o
colega da outra sala de “viadinho”, como alguns quiseram
fazer).
Foram diversos fatores que me motivaram a
escolher trabalhar com cartazes: o primeiro deles foi o
entendimento desse tipo de produção como uma forma de
divulgar ideias em locais públicos, o que exige uma
atenção quanto à legibilidade e entendimento do queremos
dizer, isto é, nos fazermos entender de maneira visual e
estarmos sujeitos a olhares e leituras diversas, por se tratar
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de um espaço coletivo. Em segundo lugar, saber quais
ideias habitava as cabeças das e dos estudantes, o que
tem a dizer, o que achariam relevante colocar nas paredes
da escola e como resolveriam essas ideias de forma visual.
Por fim, minha pesquisa pessoal sobre letras e palavras
enquanto imagens e a vontade de explorar e dividir isso em
um processo criativo com as e os estudantes, sabendo que
pra elas e eles, depois de (pelo menos) nove anos
aprendendo a escrever e andar dentro da linha - uma linha
reta - os desvios podem ser um obstáculo ou entendido
como alvo de desconfiança: escrever em letras grandes,
letras de forma, letras tortas, sem régua, contrastantes ou
discretas, letras para serem lidas de longe, por várias
pessoas, e não só por uma que dará um visto e o ponto na
média do bimestre

1776

Marília Alves de Carvalho

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

Percebi que durante esse processo, interrompido
por uma greve de vinte dias de professoras/es e
servidoras/es municipais da qual participei, a liberdade de
escolha dos/das estudantes com relação aos temas que
seriam trabalhados em seus cartazes não esteve
dissociada dos cartazes que levei como referência (fig. 1 e
2) para serem analisados tanto pelas mensagens visuais e
textuais, como pela relação entre elas e também pelos
aspectos formais. O objetivo, entretanto, não era dissecar
esses cartazes formalmente, mas sensibilizar o olhar das e
dos estudantes para o processo de construção, leitura e
veiculação dessas imagens.
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Figura 1 cartazes levados como referências para leitura e análise durante a
aula. (março/2018) Foto da autora.

Figura 2.. (março/2018). Foto da autora.

Uma das referências utilizadas foi um cartaz do
coletivo argentino Taller Popular de Serigrafia (fig. 3), grupo
formado

em

2002

por

ocasião

das

assembleias

organizadas durante as revoltas populares na Argentina
em decorrência da crise econômica em 2001.

Desde

então, o coletivo entende que a imagem pode ser um
Figura 3. Cartaz de Taller Popular de Serigrafia. Fonte: site do
Museo de Arte Latinoamericano (Malba)
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suporte material para os problemas nos quais querem
intervir e trabalha produzindo camisetas e cartazes no
contexto das lutas sociais, movimentos de protestos e
contra a repressão. Desse coletivo, o cartaz que escolhi
levar para a sala de aula traz os dizeres em espanhol
“diferentes desejos / direitos iguais” e seu sentido se
completa com um desenho de beijos entre casais hétero e
homoafetivos. Não por acaso, esse cartaz em especial
chamou a atenção de um grupo de meninas que o
fotografaram em seus celulares e depois escolheram esse
tema para os seus próprios cartazes. A imagem como
suporte para intervir em uma questão que sempre existiu e
esteve invisível no cotidiano visual da escola. Ver, ser vista.
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Figura 4. Cartaz de Taller Popular de Serigrafia. Fonte: site do Museo de Arte
Latinoamericano (Malba)

O segundo cartaz (fig.4) que destaco aqui foi tirado
do livro da campanha gráfica #vivasnosqueremos, que
reúne um compilado de cartazes produzidos por diversas
mulheres também na Argentina, inspiradas pela coletiva
MuGre (Mujeres Grabando Resistência), no México, que
decidiu utilizar a gravura para criar imagens com
mensagens claras como veículo para denunciar, enunciar
e visibilizar os diferentes modos de violência exercida
contra as mulheres (2017, p. 6). Os dizeres “um dia não
terás medo de andar pela rua nem terás medo de morrer
pelo teu machismo” acompanham a perspectiva de uma
rua escura e, ao final dessa rua, uma mulher caminha
sozinha. Esse cartaz também despertou o interesse de
algumas estudantes e permaneceu boa parte do ano na
sala de artes, sempre sendo alvo de curiosidade,
questionamento e observação.
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Figura 5. Cartaz da Campanha Gráfica #vivasnosqueremos, Fonte: Muchas
Nueces,: El Colectivo : Editorial Chirimbote. Argentina, 2017.

Essas foram algumas das referências de cartazes
que me levaram a refletir sobre a influência que a natureza
das imagens vistas pelas estudantes pode ter sobre o que
elas produzem em sala de aula, observando o teor político
e contestador presente em muitos dos cartazes que elas
criaram em seguida. Ainda que, a princípio, eu tenha saído
um pouco frustrada com relação à minha expectativa sobre
as aulas em que propus a leitura e análise dos cartazes

1781

Marília Alves de Carvalho

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

(fig.1), acredito que o resultado teria sido diferente se as
referências apresentadas focassem mais em conteúdo
publicitário ou em frases de efeito, por exemplo.
É raro encontrar qualquer coisa que demova
estudantes dos 9ºs anos de sua apatia rotineira, e com os
cartazes não foi diferente: durante a aula, a maioria sequer
se levantou do seu lugar para olhar de perto os cartazes
que deixei expostos na sala e, quando chegou o momento
de criarem os seus, frases prontas e de efeito - dessas que
circulam pela internet junto com imagens mais ou menos
aleatórias - , corações, flores, estrelas e, ao contrário do
que orientei, nenhum planejamento foram as saídas mais
fáceis e imediatas para aqueles e aquelas que ainda se
dispuseram a criar algo.
Compreendo, entretanto, que a escolha por temas
de cunho político por parte de algumas e alguns estudantes
não diz respeito exclusivamente aos cartazes vistos
rapidamente em uma aula de 45 minutos. Essa escola de
onde falo possui alguns projetos e um (pequeno) grupo de
professoras e professores que tensiona, na medida do
possível, algumas discussões acerca das minorias
políticas e dos direitos humanos. Não por acaso, parte
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dessas e desses estudantes cujos cartazes refletiam tais
discussões é também engajada nesses projetos da escola
e mais participativa nessas aulas.
Sem dúvida, o repertório visual das estudantes não
se restringe ao ambiente escolar, mas se entendermos que
escola ainda pode ser um espaço de criação e negociação
de sentidos e significados, as imagens ofertadas por ela
poderiam exercer um papel importante no processo de
ampliar as possibilidades de leitura, interpretação e
construção de significados das coisas do mundo. De
acordo com Tourinho, a cultura visual enfatiza a “utilização
social, afetiva e político-ideológica das imagens e as
práticas culturais e educativas que emergem do uso
dessas imagens” (2011, P. 12). Assim, não deveríamos
tratá-las como fixas e prontas para serem consumidas
apenas, mas assumirmos também nossa responsabilidade
enquanto

sujeitos

produtores

de

imagens

e

constantemente ativos na construção de seus significados,
não só ao interpretá-las, mas também pelo uso que
fazemos delas.
Nesse sentido, Raimundo Martins argumenta que os
lugares sociais por onde cada indivíduo circula influencia
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na interpretação que fazem de objetos e imagens (2011,
p.18). Nas suas palavras,
O território visual onde as pessoas estão
situadas – moram, frequentam etc. –, ou
seja, o contexto das esferas das suas
relações com o mundo as coloca num
processo de construção
de sentidos e significados, de práticas de
interpretação.
As
práticas
artísticas/imagéticas devem ser tratadas
prioritariamente como espaços de
aprendizagem,
espaços
de
experimentação de professores e alunos
como atores do processo educacional no
qual esses fazeres revelam seu caráter
social e, sobretudo, seu sentido ético e
profissional. Nesses processos de
aprendizagem, imagens e objetos de
arte representam estímulos para a
realização de propostas de visualidades
territoriais,
cujo
reconhecimento
depende de exposição, de circulação e,
também, de experiências de visualização
que levem em conta as diferentes
interpretações contextuais e ideológicas
que as formam e informam. (MARTINS,
2011, p. 18)

Nesses espaços de aprendizagem, quanto mais
diversos forem os estímulos visuais, mais diversas serão
as experimentações e a natureza das aprendizagens que
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eles proporcionarão. Sobre essa prática de produção de
significados, Tourinho acrescenta que ela “depende do
ponto de vista do observador/espectador em termos de
classe, gênero, etnia, crença, informação, faixa etária,
formas de lazer e demais experiências socioculturais”
(2011, p. 12), então, se não há um esforço nesses
territórios visuais em afirmar ou mesmo apresentar
discursos destoantes daqueles normatizados, as práticas
artísticas e educativas continuarão a reforçar a norma e,
uma vez que muitas e muitos estudantes não se encaixam
ou identificam com essa norma, a resposta poderá, na
maioria das vezes, ser pasteurizada ou abafar e silenciar
aqueles pontos de vista e lugares sociais destoantes.
Assim, levar ao ambiente escolar referências visuais
e discursivas diferentes das habituais pode servir não
apenas como um estímulo, mas também como uma
“autorização” para sair da linha, já que esse mesmo
ambiente todos os dias ensina ser necessária algum tipo
de autorização para seguir ou desviar dos caminhos
previamente determinados.
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Figura 5. Cartaz produzido por estudantes do 9º ano. (abril/2018). Foto da autora.

Figura 6. Cartaz produzido por estudantes do 9º ano. (abril/2018). Foto da autora.

As reações aos trabalhos das e dos estudantes,
uma vez colocados pela escola nos lugares escolhidos por
elas e eles, foram diversas: muitas foram positivas, como
alguns/as professoras/es e estudantes que manifestaram
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apreço por ver a escola mais colorida, com suas ideias
espalhadas por ela; as reações negativas foram, em sua
maioria, veladas: chegaram até mim, primeiro, através de
um “telefone sem fio” e de olhares de reprovação. Os
evidentes

incômodos

gerados

pela

visibilidade

às

discussões como homofobia e machismo não foram
expostos nem debatidos de forma política nem pedagógica
pelo corpo docente e gestão da escola, como, do meu
ponto de vista, seria coerente em uma instituição que, por
princípio, deveria ser democrática e respeitar a pluralidade
de ideias. Ao contrário, quando esses incômodos são
ignorados ou tratados de maneira pessoalizada, até onde
pude perceber em nada somam ao debate sobre
homofobia e machismo na escola, tampouco contribuem
para a construção da liberdade e espaços de voz que as/os
estudantes possuem ali, além de colocar em dúvida esse
mesmo espaço de voz e liberdade que o corpo docente
deveria ter.
Aconteceu, então, que estudantes de outras turmas
que não participaram do processo de criação dos cartazes
se sentiram estimuladas a colocar suas ideias no papel e
nas paredes da escola. Tais estudantes eram meninas do
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7º ano, ávidas por falar sobre machismo e, principalmente,
sobre assédio, e de expor algumas opressões que vinham
percebendo e com as quais não concordavam - daí a
necessidade de torná-las visíveis. Incentivei que assim o
fizessem; emprestei material para isso e, quando elas
vieram me entregar os primeiros cartazes, como se fosse
um trabalho que valia nota, emprestei também a fita
adesiva e as estimulei a colarem os próximos sem
precisarem da minha autorização, uma vez que aquilo era
iniciativa delas e, a meu ver, a escola é (ou deveria ser) um
espaço delas e para elas, estudantes.
Demorou mais alguns meses até que eu fosse
chamada na sala da coordenação, em decorrência da
reclamação de algumas professoras especificamente
sobre dois cartazes, um feito por uma estudante do 9º ano
no contexto da minha aula e outro feito por iniciativa de
uma estudante do 7º ano. Os dois cartazes tinham em
comum a imagem de um dedo do meio: no primeiro, o dedo
aparecia dentro do símbolo do feminismo (fig. 7) e
acompanhava uma mensagem sobre a liberdade de se
vestir como quiser; o segundo, do qual infelizmente não tive
tempo para fazer nenhum registro fotográfico por logo ter
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sido retirado, tinha muita informação visual e, por isso, era
de difícil leitura e mal dava pra ver o tal dedo do meio,
acompanhado de um “foda-se seu machismo” e dizeres
sobre assédio e liberdade das mulheres.

Figura 7. Cartaz produzido por estudantes do 9º ano. (abril/2018). Foto da
autora.

O argumento a mim apresentado foi de que esse
símbolo seria impróprio para o ambiente escolar,
principalmente para as crianças do 1º ao 5º ano, diante das
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quais as professoras ainda tentavam repreender tais
gestos e comportamentos. Tê-los expostos na escola seria,
no mínimo, contraditório ao trabalho delas, além de
incentivar atitudes consideradas indesejadas. De fato,
durante a elaboração dos cartazes com os 9ºs anos,
conversei com estudantes pensando em como evitar
palavrões e possíveis ofensas, considerando justamente
que, pela diversidade de interlocutores que a escola tem
em termos de faixa etária e posicionamento político, a
mensagem estaria mais acessível e poderia ser recebida
de forma mais ampla se comunicasse alguma ideia, ao
invés de apenas repelir outra. Entendo que negar e repelir
também são formas importantes de se comunicar uma
ideia e, por isso, me perguntei muitas vezes se encontrar
com as/os estudantes formas alternativas de dizer “fodase” e se fazer entender não seria também uma forma de
censura; ou se, por outro lado, a liberdade de dizer o que
se pensa realmente pressupõe o cuidado com a forma com
que se diz e para quem se diz.
Entendi que a reclamação se dirigia ao dedo do
meio, mas que o incômodo não se limitava a ele. Falar
sobre assédio na escola é incômodo. Falar sobre

1790

Marília Alves de Carvalho

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

homossexualidade na escola, mais ainda. Principalmente
nesse momento político, em que o conservadorismo da
“tradicional família brasileira”, que não por acaso não
corresponde às famílias de quase nenhum/a daqueles/as
estudantes da periferia da zona norte da cidade – e,
aposto, das outras periferias também –, reivindica o
controle sobre a educação e a política.
Quando uma imagem de um dedo do meio é
censurada em um ambiente repleto de imagens pouco
diversas em termos formais, estéticos e discursivos, somos
levadas a prestar atenção na quantidade de informações
reforçadas silenciosamente, dia após dia, através da
visualidade. Não é difícil compreender os motivos pelos
quais uma imagem de um dedo do meio pode desagradar
e contrariar muitas pessoas mas, não estaria implícito
nesse incômodo o pressuposto da naturalização das outras
imagens aceitas e bem vistas por serem agradáveis,
“fofas”, coloridas e doces (e, portanto, entendidas como
próprias para um ambiente de convívio infanto-juvenil)?
Ouvi ainda que nossos alunos não têm autonomia
para colar cartazes pela escola e que, mesmo os cartazes
que não foram feitos em aula, eles precisam passar pelo
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nosso crivo; precisam do nosso aval, da nossa autorização
e curadoria. Desde então, venho me perguntando como se
constrói autonomia com sujeitos que não têm autorização
para existir sem a mediação de uma autoridade.

4 PARA ONDE APONTA O DEDO DO MEIO?

Ao reclamarem sobre o assédio que estavam
sofrendo de colegas, algumas meninas ouviram da gestão
da escola o mesmo que ouvem de seus familiares: que elas
deveriam sair de perto ou ignorar. Ou, ainda, que não
deveriam “dar ousadia”. Essas palavras, no entanto,
aparentemente soam menos ofensivas ou violentas que a
imagem de um dedo do meio em resposta ao assédio
sofrido. Aliás, a julgar pelas providencias tomadas, a
imagem do dedo do meio parece ser mais grave do que o
próprio assédio.
Não é possível passar despercebida a forma como
as relações se constroem de forma violenta no cotidiano do
espaço escolar, mediadas por uma arquitetura violenta
que, como já dito, operam numa lógica proibitiva e
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restritiva. Nesse cenário, são constantes as agressões
físicas e verbais entre estudantes e, não raro, entre
estudantes e professoras e professores. Palavrões,
insultos de toda ordem, xingamentos e gestos ofensivos
fazem parte do vocabulário corriqueiro das e dos
estudantes. A imagem de um dedo do meio, um dos gestos
mais presentes nessas relações escolares, poderia incitar
mais violência? Evitá-la poderia coibir tal comportamento?
Não se trata de naturalizar as agressões. Mas,
talvez, também não se trate de uniformizar as referências
visuais do ambiente escolar com imagens pautadas em
uma ideia fixa de infância, em sua maioria conformada por
um discurso não apenas sexista (“meninos usam azul,
meninas usam rosa”), mas colonizador (branco e
eurocêntrico) e voltado para a lógica do consumo e, ao
mesmo tempo, ignorar a linguagem e vocabulário verbal,
visual e gestual impregnados de violências e insultos (mas
não apenas disso) que faz parte das relações dessas e
desses estudantes dentro e fora da escola.
Incorporar como parte do processo educativo as
dúvidas, medos e desejos do jovem, convertido em sujeito
com biografia, em contraponto a “coisificar” meninos e
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meninas através de um currículo compartimentado e
disciplinar pode ser, segundo Hernández (2005, p. 29),
uma ponte possível de ser estabelecida a partir da cultura
visual por educadores que
não esquecem que quando olhamos (e
produzimos) as manifestações que
fazem parte da cultura visual não
estamos olhando apenas para o mundo,
mas para as pessoas e suas
representações e as consequências que
elas têm sobre sua posição social,
gênero, classe, raça, sexo etc.
(HERNÁNDEZ, 2005, p. 29. Tradução
Nossa)15

É por esse viés que podemos considerar se as
diferenças de classe e etária entre as professoras que se
incomodaram com a imagem do dedo do meio e as
estudantes que a colocaram em um cartaz com um objetivo
específico não seria um primeiro indicativo do que essa

15

Cf: “no olvidan que cuando miramos (y producimos) las
manifestaciones que forman parte de la cultura visual no estamos sólo
mirando al mundo, sino a las personas y sus representaciones y las
consecuencias que tienen sobre sus posicionalidades sociales, de
género, clase, raza, sexo, etc”
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imagem representa e como afeta esses diferentes lugares
sociais. Outro fator relevante seria lembrar que a gestão da
escola, porta-voz do incômodo que essa imagem gerou,
em outras ocasiões se omitiu diante de situações de
assédio apresentadas pelas estudantes.
Ainda em diálogo com Hernández (2011, p. 77),
como ponto para pensar as imagens e as relações que
estabelecemos com elas, podemos retomar a pergunta
sobre que olhares culturais essas imagens presentes no
ambiente escolar propiciam e que experiência de
subjetividade mediam: ao invés de ser vista como
meramente violenta, a imagem do dedo do meio nos
cartazes em questão poderia também ser entendida como
uma reação à opressão estrutural machista, vivida
cotidianamente por meninas e mulheres. Essa imagem
tanto poderia influenciar negativamente as crianças e
adolescentes, se considerada descolada do seu contexto,
quanto poderia instigá-las a pensar e/ou levá-las a se
identificar com o teor e motivação dos cartazes.
A questão é mais complexa do que apenas escolher
um lado, escolher uma dessas leituras possíveis, mas
evidencia um posicionamento sobre um tipo de experiência
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de subjetividade que se deseja coibir, aquele violento,
agressivo e desafiador, representado pela imagem do dedo
no meio, e outro que se invisibiliza e silencia, através da
omissão e apagamento de suas marcas da parede, que é
aquele questionador e também desafiador, que contesta
estruturas opressoras. Se a escola assume esse lugar de
combater - ou não incentivar - comportamentos agressivos
excluindo a imagem de um dedo do meio do seu campo
visual, o que poderia fazer para combater o assédio além
de responsabilizar as meninas e silenciar mecanismos que
elas encontraram para questioná-lo, uma vez que, nesse
caso, não se posicionar já é um posicionamento?
Há outro ponto importante a ser observado: os
cartazes com conteúdo mais objetivamente político e
contestatório foram feitos pelas meninas, enquanto as
poucas mensagens políticas feitas por meninos, em sua
maioria, tinham um tom mais genérico e não se dirigiam a
nenhuma pauta específica, como mensagens contra
desigualdade ou justiça social, por exemplo. Isso me leva
a considerar a possibilidade de que, além da socialização
das meninas ensinar que sejam mais caprichosas,
obedientes, boas alunas e, consequentemente, que levem
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as propostas das aulas mais a sério, elas podem ter mais
coisas a dizer e/ou menos espaço para isso. Desse ponto
de vista, a iniciativa das estudantes de cutucar a ferida
aberta do machismo com o dedo do meio demonstra a
necessidade de debater esse tema na escola e o
despreparo da escola para fazê-lo. A imagem, associada
por elas não apenas ao “foda-se seu machismo” do cartaz,
mas também à ideia de liberdade para as mulheres, ainda
que de uma forma dispersa, criou alguma fissura no
cotidiano visual escolar, dominado majoritariamente por
imagens decorativas ou didáticas que não problematizam
nem colocam em questão as questões das/dos estudantes.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao refletir sobre paradigmas do que seria uma
educação anarquista para os dias de hoje, Silvio Gallo
(1995) aponta que a ideologia, através da escola,
apresenta aos indivíduos a realidade da máquina social de
produção como sendo a realidade, inserindo-os dentro dela
de modo que não haja oposição possível. O autor também
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argumenta que “se necessariamente desempenha uma
ação ideológica, a escola também pode desempenhar uma
ação contra-ideológica que consistiria no desenvolvimento
de um processo de subjetivação autônomo” (GALLO, 1995,
p. 66), capaz, portanto, de levar a formação de indivíduos
livres. Segundo ele:

Uma educação contra-ideológica,
autônoma e libertária, precisaria
começar por destruir o panorama
enquanto referencial balizador de
subjetivação; por aí já vemos que
a noção de escola libertária como
uma escola na qual as crianças
são deixadas à mercê de sua autoorganização
não
passaria,
realmente, de um tacanho
liberalismo, pois na ausência de
referenciais
colocados
diretamente através da relação
professor/aluno
o
grande
referencial, em última instância,
seria o da própria máquina social
de produção,
permanecendo
como o horizonte para os
processos de subjetivação. Mas
de onde partiria a ação desta
escola libertária? (GALLO, 1995,
p.66)
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Se tomamos as imagens presentes no ambiente
escolar como referências visuais que, em sua maioria, não
têm um posicionamento abertamente contra-ideológico no
sentido usado por Silvio Gallo, podemos inferir que o que
essas imagens fazem, de forma implícita, é reforçar o que
já está posto, o panorama da máquina social de produção.
Podemos considerar que ser contra-ideológico não
diz respeito apenas a realizar um debate verbal e teórico
sobre o panorama social, mas também a considerar o que
precisa ser repensado em termos de práticas, assim como
de visualidade. Ana Mae Barbosa (2011) entende a cultura
visual,

no

ensino-aprendizagem

da

arte,

como

geneticamente contra-hegemônica e destaca uma de suas
linhas, à qual se refere como contracultura visual. Segundo
Barbosa, a contracultura visual critica o discurso verbal
sobre a visualidade; acrescentando que:

(...) considera a cultura visual praticada
até agora no ensino da arte como uma
apologia da publicidade e da indústria
cultural; clama por uma crítica mais
contundente
ao
capitalismo
que
questione a submissão da cultura ao
sistema político (...). A contracultura
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visual, antes de tudo, procura exercer a
crítica visualmente. Outros discursos são
entrelaçados, mas a contravisualidade é
imprescindível; é a crítica feita
visualmente e não apenas verbalmente.
(BARBOSA, 2011, p. 294)

Propor as intervenções na escola foi uma forma de
tentar ocupar seus espaços com a voz e a presença dos e
das estudantes visualmente; de contrapor as imagens
familiares ao ambiente escolar com outros discursos
visuais e verbais não necessariamente bonitos ou
agradáveis, mas mais diversos e não exclusivamente
decorativos ou recreativos. Percebi que dentro da escola
pública, assim como acontece fora dela, ocupar é também
disputar espaços e narrativas, já que são diversos os
obstáculos que assumem formas institucionais e se
apresentam através da arquitetura, do corpo gestor e
docente, da ordem insípida e homogeneizante da limpeza,
da contenção dos ruídos visuais e sonoros e da
internalização de todas as violências cotidianas que
reafirmam o silêncio como norma.
Confrontar

e

questionar

essa

neutralidade

discursiva das imagens no ambiente escolar de maneira
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construtiva significa não apenas reinventar outros modos
de existir nesses espaços e resistir as suas imposições
predeterminadas,

mas

de

deslocar

o

pensamento

hegemônico, a fim de se fazer ouvir e ecoar outras vozes,
considerando-as em uma perspectiva pedagógica, teórica
e prática. Em outras palavras, seria buscar uma pluralidade
de vozes na sala de aula e no ambiente escolar como um
todo e sustentá-la através de práticas pedagógicas menos
excludentes e mais sensíveis às diferentes trajetórias e
pontos

de

vista,

de

modo

a

criar

espaços

de

compartilhamento, e não de reforçar estruturas de poder já
existentes. Isso implica também em explorar referenciais
teóricos, leituras e saberes mais diversos que, nas palavras
de Djamila Ribeiro, busquem “desestabilizar e transcender
a

autorização

discursiva

branca,

masculina

heteronormativa” (RIBEIRO, 2017, p. 28).
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O TEATRO E O INCENTIVO À LEITURA
Edvane Soares de Lima Camursa

A

leitura

é

um

processo

de

contínuo

aprendizado, ajuda a desenvolver a reflexão e o
espírito crítico e é fonte inesgotável de temas para
melhor compreender a si e ao mundo.
Alguém acostumado a ler sabe onde buscar
respostas para as suas dúvidas e como se atualizar.
O ato de decifrar ou interpretar bem o sentido das
coisas ajuda a formar seres pensantes, preparados
para a vida.
Por isto, o Programa de Incentivo à leitura é
importante

ferramenta

de

inclusão

social. Ele

possibilita a ampliação do acesso aos diferenciados
portadores de texto. Através da cultura da leitura, o
programa

busca

desenvolver

nas

salas

e

comunidades atendidas onde é possível ampliar a
capacidade de representação e comunicação de
histórias pessoais e coletivas.
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O

Programa

abordagens

ao

agrega
processo

também,
de

diferentes

formação

do

alfabetizador assim como à sua prática pedagógica,
incorporando quadros referenciais que facilitam o
processo de transposição para a sala de aula dos
princípios socializados nas diferentes ações de
capacitação continuada.
Segundo o Parâmetros Curriculares Nacionais
(MEC/SEF,1998, língua portuguesa, p.87), “ os
projetos usados como incentivo a leitura são
situações em que as atividades de escuta, leitura e
produção de textos orais e escritos bem como as de
análise linguística se inter-relacionam de forma
contextualizada, pois quase sempre envolvem tarefas
que articulam essas diferentes práticas, nas quais faz
sentido, por exemplo, ler para escrever, escrever para
ler, decorar para representar ou recitar, escrever para
não esquecer, ler em voz alta, falar para analisar
depois, etc.
Além de oferecerem condições reais para a
escuta, leitura e produção de textos orais e escritos
os projetos carregam exigências de grande valor
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pedagógico,

pois

permitem

interseção

entre

conteúdos de diferentes áreas e/ou entre estes e o
tratamento dos temas transversais nessas áreas.

1- OS JOGOS TEATRAIS NO INCENTIVO A
LEITURA

À medida que os alunos se preparam para treinar
suas falas para a participação no teatro, desenvolvem a
leitura correta. Assim os alunos assimilam mais a leitura.
Embora formalmente instituídos no Brasil há pouco
mais de duas décadas os estudos sobre as inter-relações
entre Teatro e Educação já contam com uma expressiva e
significativa produção acadêmica. No entanto, pelo que se
conseguiu apurar até aqui, são ainda pouco numerosos os
trabalhos neste campo do conhecimento que utilizam a
abordagem

histórico-natural

do

desenvolvimento

inaugurada por Vygotsky como raia teórica para análise
das práticas teatrais. Grande parte dos estudos que se
propõem a analisar e discutir o papel do Teatro para o
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desenvolvimento cognitivo, numa perspectiva pedagógica,
elege

como

referenciais

teóricos

as

abordagens

cognitivistas de Jean Piaget e psicodramática de J.L.
Moreno.
As descobertas de Piaget sobre a estrutura,
funcionamento e desenvolvimento cognitivo da criança
influenciam as práticas pedagógicas desenvolvidas na
educação escolar de tal forma que suas ideias continuam
reverberando ainda hoje no pensamento pedagógico
contemporâneo.
A sistematização de uma proposta para o ensino do
Teatro, em contextos formais e não-formais de educação,
através de jogos teatrais, foi elaborada pioneiramente por
Viola Spolin ao longo de quase três décadas de pesquisa
junto a crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens,
adultos. Utilizando a estrutura do jogo com regras como
base

para

o

treinamento

do

teatro, Viola

Spolin

ambicionava libertar a criança e o ator amador de
comportamentos de palco mecânicos e rígidos. Seus
esforços resultaram no oferecimento de um detalhado
programa de oficina de trabalho com a linguagem teatral
destinado
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amadores e companhias teatrais (1975, p.4,1992, p.4-5). A
base da sua proposta pedagógica em procedimentos do
teatro improvisacional interagiu com o movimento de
renovação cênica do Teatro (do qual participou ativamente
Moreno e que teve início nas primeiras décadas deste
século, em todo o planeta) repercutindo intensamente no
meio educacional brasileiro.
Os jogos teatrais são procedimentos lúdicos com
regras explícitas. A palavra teatro tem sua origem no
vocábulo grego theatron que significa “local de onde se vê”
(plateia). A palavra drama, também oriunda da língua
grega, quer dizer “eu faço, eu luto” (Slade, 1978, p. 18). No
jogo dramático entre sujeitos (Faz-de-conta) todos são
“fazedores” da situação imaginária, todos são “atores”. Nos
jogos teatrais o grupo de sujeitos que joga pode se dividir
em “times” que se alternam nas funções de “atores” e a de
“público”, isto é, os sujeitos “jogam” para outros que os
“observam” e “observam” outros que “jogam”. Na
ontogênese, o jogo dramático (faz-de-conta) antecede o
jogo teatral. Esta passagem do jogo dramático ao jogo
teatral, ao longo do desenvolvimento intelectual da criança,
pode ser explicada como “uma transição muito gradativa,
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que envolve o problema de tornar manifesto o gesto
espontâneo e depois levar a criança à decodificação do seu
significado, até que ela o utilize conscientemente, para
estabelecer o processo de comunicação com a plateia”.
(Koudela,1922,

p.45).

Os

jogos

teatrais

são

intencionalmente dirigidos para o outro. O processo em que
se engajam os sujeitos que “jogam” se desenvolve a partir
da ação improvisada e os papéis de cada jogador não são
estabelecidos a priori, mas emergem a partir das
interações que ocorrem durante o jogo. A finalidade do
processo é o desenvolvimento cultural e o crescimento
pessoal dos jogadores através do domínio e uso interativo
da linguagem teatral, sem nenhuma preocupação com
resultados

estéticos

cênicos

pré-concebidos

ou

artisticamente planejados e ensaiados. O princípio do jogo
teatral é o mesmo da improvisação teatral e do teatro
improvisacional, isto é, a comunicação emerge a partir da
criatividade e espontaneidade das interações entre sujeitos
mediados pela linguagem teatral, que se encontram
engajados na solução cênica de um problema de atuação.
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2- CONSIDERAÇÕES DE VYGOTSKY SOBRE OS
JOGOS

TEATRAIS

E

O

DESENVOLVIMENTO

CULTURAL
A expressão desenvolvimento cultural foi cunhada por
Vygotsky e segue no desenvolvimento cognitivo do ser
humano. A tese central desta escola, formulada por
Vygotsky, é a de que a estrutura do desenvolvimento dos
processos psicológicos humanos emerge através da
atividade prática mediada simbólico-culturalmente pelas
linguagens, conforme o desenvolvimento histórico das
condições

materiais

de

produção

de

determinada

sociedade (Cole,1988, p.108). Esta perspectiva de análise
e compreensão psicológica do desenvolvimento cognitivo
humano denomina-se abordagem histórico-cultural do
desenvolvimento.
Para a escola histórico-cultural da Psicologia as
funções

psicológicas

inferiores,

biologicamente

determinadas (esquemas reflexos de ação e instinto, por
exemplo), seriam subjugadas pelas formas superiores de
atividade

mentais,

consciente

e

deliberadamente

organizadas. Assim, a percepção, cognição e emoções
humanas teriam sido elaboradas a partir do princípio da
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enculturação ou da internalização da cultura a qual o
sujeito se encontra imersos e com a qual interage
ativamente.
As

principais

características

desta

abordagem

psicológica do desenvolvimento foram enumeradas por
diversos

estudos

transculturais

do

desenvolvimento

cognitivo na perspectiva histórico-cultural:
a) Ênfase no caráter mediado das interações em
contextos sócio-histórico-culturais determinados;
b) Adoção do “método genético” entendido de forma
ampla e abrangendo quatro níveis de análise;
c) Preocupação em esclarecer o contexto em que
ocorrem as análises;
d) Entendimento de que a mente emerge atividade
intersubjetiva dos seres humanos (a mente
concebida como co-elaborada, em permanente
processo de construção coletiva e socialmente
compartilhada):
e) Defesa de que os sujeitos são agentes ativos de
seu próprio desenvolvimento, mas que, ao mesmo
tempo, não possuem total liberdade de ação e
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escolhe sobre o próprio comportamento devido ao
processo de enculturação;
f) Rejeição de explicações do tipo “causa-efeito” ou
“estímulo-resposta” do comportamento em favor
de uma leitura de fenômenos observados que
enfatize novas possibilidades de ação da mente
em atividade, reconhecendo o papel central do
caráter

hermenêutico,

interpretativo,

na

elucidação da estrutura da atividade analisada;
g) Aproveitamento de procedimentos metodológicos
tanto das ciências humanas quanto as ciências
sociais e biológicas.
As observações e o acompanhamento de sujeitos
dos sete aos onze anos de
idade, em interatividade com os jogos teatrais na educação
escolar, devem confirmar a hipótese do importante papel
ocupado pela linguagem teatral no desenvolvimento
cultural do ser humano, especialmente no processo de
apropriação e utilização consciente de sistemas de
representação semióticos.
Um dos principais focos de análise das interações
com jogos teatrais neste trabalho será o reflexo do
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processo de formação de conceitos espontâneos e
científicos ou sociais dos sujeitos observados, elegendo-se
para seu exame o uso cênico de palavras e a construção
do sentido teatral destas no jogo.
Por um lado, queríamos observar como os sujeitos
definiam

objetos

usados

normalmente

(conceitos

“cotidianos”), por outro lado, as ideias abstratas inculcadas
pelo sistema social (conceitos “científicos”). “Árvore”, “sol”,
“automóvel” e coisas semelhantes são exemplos dos
primeiros; “uma cooperativa”, “liberdade” são exemplos
dos outros.
Para Vygotsky o processo de formação de conceitos
estava enraizado no uso das palavras porque elas
adquiriam significados diferentes nos estágios sucessivos
do desenvolvimento e funcionamento mental do ser
humano.
[...]designa-se

a

palavra,

como elemento de linguagem
humana, está sempre dirigida
para fora, para um objeto
determinado
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designa ou um objeto (por
exemplo, “pasta”, “cachorro”)
ou uma ação (“estar”, “correr”,
ou

uma

qualidade,

propriedade do objeto entre os
objetos (“pasta de couro”,
“cachorro

mau”),

ou

uma

relação entre os objetos (“A
pasta está sobre a mesa”, “o
cachorro

sai

correndo

do

bosque”). Isto significará que a
palavra

que

possui

uma

referência pode tomar a forma
de

um

substantivo

(designando uma qualidade)
ou

de

reuniões,

como

preposições,

conjunções

(designando

determinadas

relações). Este é o traço
diferenciador da linguagem
humana da assim chamada
“linguagem”

dos

animais.

(Vygotsky 1934, 1956, 1960,
1987, p.32).
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Em muitos jogos teatrais que abordam textos de
maneira lúdica, a transcendência da referência se dá
inevitavelmente no processo desencadeado pelo jogo.
Aliás o próprio Vygotsky reconheceu ao Teatro a primazia
na abordagem da questão do pensamento por trás das
palavras e destacou aspectos do texto cênico que ajudam
a distinguir entre significado e sentido de uma determinada
palavra

numa

elocução

voluntariamente

enunciada

(Vygotsky, 1993, p.127-32).
As propostas de interação com a linguagem teatral
apresentadas ao grupo investigado foram estudas a partir
de sugestões de atividades para o teatro improvisacional e
em procedimento didático-operacionais ancorados no
sistema de jogos teatrais.

3- COMO TRABALHAR LEITURA NO TEATRO
A proposta principal é que os alunos leiam os textos
até entenderem muito bem a história lida, atentando a
pontuação que é necessário no entendimento dos textos
diversos. Há vários tipos de textos a serem trabalhados nos
jogos teatrais, os narrativos, os descritivos etc. A fábula é
o melhor tipo de texto para ser trabalhado pois a fábula é a
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fusão de dois elementos: o lúdico e o pedagógico. As
histórias, ao mesmo tempo que distraem o leitor,
apresentam as virtudes e os defeitos humanos através de
animais. Acreditavam que a moral, para ser assimilada,
precisava da alegria e distração contida na história dos
animais que possuem características humanas. Desta
maneira, a aparência de entretenimento camufla a
proposta didática presente.
A fabulação é a lição moral apresentada através da
narrativa. O epitímio constitui o texto que explicita a moral
da fábula, sendo que o cerne da transmissão dos valores
ideológicos sociais.
Este tipo de texto já aparece no século XVIII a.C., na
Suméria. Nascido no Oriente, vai ser reinventado no
Ocidente pelo grego Esopo (Séc. V a.C.) e aperfeiçoado,
séculos mais tarde, pelo escravo romano Fedro (Séc. I
a.C.) que o enriqueceu estilisticamente. Entretanto,
somente no século X, começaram a ser conhecidas as
fábulas latinas de Fedro.

4- O SUCESSO COM A LEITURA
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A leitura é um dos meios que o indivíduo tem de
comunicar-se com o mundo, de ter contato com novas
ideias, pontos de vista e experiências que talvez sua vida
prática jamais lhe proporcionasse. Pensemos nos milhões
de cartazes, placas, revistas, anúncios que vemos
diariamente. Pensemos agora nessa mesma realidade
vivida por uma pessoa que não sabe ler. Não reconhece
letras, frases nem palavras. Os prejuízos vão desde o
desenvolvimento pessoal e profissional até a ampliação
das desigualdades sociais.
O Brasil é um país que não lê, mas que tem grande
potencial para tornar-se uma nação de leitores. Segundo o
Inaf, 52% dos brasileiros dizem-se interessados pela
leitura. Conforme o Ministério da Cultura o Brasil tem a
maior indústria editorial da América Latina, produz mais da
metade dos livros do continente, tem excelente nível de
produção editorial, parque gráfico atualizado e grande
produção de papel. Se é assim, por que não lê? Não lê pela
dificuldade de acesso ao livro, pela falta de bibliotecas e
livrarias. Calcula-se que 73% dos livros no país estejam
concentrados nas mãos de 16% da população. Cerca de
mil municípios brasileiros não têm livraria.
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Para reverter esse quando o Ministério da Cultura,
com a participação do MEC,

impulsionou o Programa

Fome de Livro, apoiado pela UNESCO no Brasil e que deu
corpo à Política Nacional do Livro, Leitura e Bibliotecas,
criadas pela Lei nº 10.753/ 2003. Uma das novidades foi a
desoneração da comercialização e importação de livros,
que passaram a ser isentos do pagamento do PIS/Pasep e
COFINS, o que resultou em uma redução estimada de 10%
nos preços. O Fome de Livro fez ainda uma ampla oferta
de livros e dispôs

sobre aspectos como editoração,

distribuição, comercialização e difusão. Enfatizou a
importância das bibliotecas públicas, reforçou os direitos
autorais, garantiu o acesso a pessoas com necessidades
especiais, encorajou a criação de parcerias, públicas e
privadas, no desenvolvimento de programas voltados à
promoção da leitura.
O Programa foi um importante passo rumo à
democratização da leitura no Brasil, mas alguns pontos
mereciam atenção. O primeiro referia-se à ampliação do
recurso à literatura como estratégia de alfabetização e
introdução de horas de leituras diárias nas escolas.
Louvável e indiscutível, essa medida, requer, contudo,
1819

Edvane Soares de Lima Camursa

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

professores capacitados para apresentar a leitura aos
alunos como uma atividade prazerosa e para selecionar
materiais que despertem o interesse, permitindo a
identificação da criança e do jovem com o texto e
favorecendo a formação de um vínculo entre o indivíduo e
o livro.
Outro aspecto, o da exigência legal de um acervo
mínimo de livros para as bibliotecas escolares. Devia-se
garantir que cada biblioteca possuísse livros não apenas
em quantidade adequada, mas, também, diversificados,
que permitissem o aluno escolher a leitura com a qual se
identifica: sejam livros, revistas ou cordel, clássico ou
contemporâneo, prosa ou poesia, romance ou aventura,
história ou ficção. E os livros eletrônicos, também
chamados e-livros, e disponíveis em CD-ROM ou na
internet, também merececiam ser contemplados. Se, por
um lado, a exclusão digital é uma realidade preocupante
neste país, por outro, as novas tecnologias são potenciais
meios de democratizar o acesso à informação.
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5-

TEATRO-

EDUCAÇÃO

E

AS

PRÁTICAS

PEDAGÓGICAS

Os estudos na linha de pesquisa denominada
Teatro-Educação exigem familiaridade com o vocabulário
e saberes de dois extensos e complexos campos do
conhecimento humano. O ensino do Teatro na educação
escolar básica nacional foi formalmente implantado há
algum tempo visando o desenvolvimento da leitura nos
envolvidos. Embora o ensino do Teatro se encontre
presente na educação escolar brasileira já desde o século
dezesseis, com a implementação da pedagogia inaciana
pelos jesuítas, somente a partir da década de setenta
incrementaram-se os estudos e investigações a respeito
das interações entre Teatro e Educação, no país,
especialmente como a formação do grupo paulista de
pesquisadores nesta área.
O

impacto

do

modelo

histórico-cultural

do

desenvolvimento sobre as práticas pedagógicas formais e
não-formais no Brasil se fez sentir com especial vigor a
partir dos anos noventa com o incremento da divulgação
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do

pensamento

brasileiro.

Vigotksiano

no

meio

educacional

Consequentemente, os estudos sobre

a

dimensão pedagógica do Teatro não poderiam ficar
indiferentes e nem fugirem à discussão desse novo
paradigma do funcionamento mental humano. Conhecer a
abordagem

histórico-cultural

do

desenvolvimento

e

incorporá-la ao exame de questões que dizem respeito ao
ensino do Teatro deve contribuir para o esclarecimento das
interações entre Teatro e Educação.

5.1-

UMA

ABORDAGEM

QUALITATIVA

DO

ENSINO DO TEATRO NA EDUCAÇÃO ESCOLAR
O desenvolvimento da observação em escola da rede
pública de ensino fundamental se deve ao fato de nela ser
possível encontrar um contexto mais diferenciado do ponto
de vista social, no que se refere ao agrupamento de
sujeitos por séries semelhante faixa etária. O ambiente
multicultural

da

escola

pública

oferece

maiores

possibilidades para que ocorram frequentes interações
entre sujeitos, diferentes grupos sociais oportunizando a
prática da tolerância no confronto, inevitável, de valores
éticos, linguísticos, morais, religiosos, econômicos e
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sociais distintos. A Escola Pública é um fórum privilegiado
para o exame das interações entre sujeitos mediados
pedagogicamente porque se constitui num meio sócio
culturalmente mais rico e diversificado.
Inicialmente

foram

realizadas

entrevistas

e

observações da rotina do trabalho escolar durante alguns
meses, recorrendo-se a questionários, livre conversação e
registro das atividades pedagógicas teatrais desenvolvidas
na escola. Verificou-se o oferecimento de vivências de
Teatro, para alunos exclusivamente nas aulas, conduzidas
por um professor com formação em curso de habilitação
para o magistério, professora de Língua Portuguesa com
alguma experiência na prática do teatro amador. O trabalho
com Teatro nesta escola caracteriza-se basicamente por
ensaios para encenações em sala de aula, festivais de
teatro estudantil.
Os dados relativos às práticas pedagógicas para o
exercício da linguagem teatral na escola reforçaram a
pertinência
acompanhar

da
o

proposição

da

desenvolvimento

pesquisa
cultural

que

quer

de

pré-

adolescentes interagindo em situações próprias ao ensino
regular de Teatro: o jogo teatral. Ali, constatou-se que a
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linguagem teatral está a serviço de encenações de textos
praticados na sala de aula, sem, aparentemente, nenhuma
preocupação

crítica

de

abordagem

dos

temas

“dramatizados”. Na “peça” escrita e encenada pelos alunos
,são utilizados recursos como mímica, organização dos
espaços e leituras para adequação dos textos. Tais fatos,
revelam a renúncia de uma pesquisa sistemática das
possibilidades estéticas e comunicacionais da linguagem
teatral

improvisada

pois

professor

e

aluno

estão

descobrindo essa arte da representação.
Diante dos fatos acima verificados, propôs-se a
constituição de um grupo multisseriado, com alunos das
diversas séries, para o trabalho regular com jogos teatrais
durante o ano letivo.
Constituir grupos

multisseriados reunindo sujeito

regularmente matriculados em séries distintas é uma
prerrogativa do ensino de artes assegurada pela nova LDB.
Grupos multisseriados oferecem condições para a criação
de novas zonas de desenvolvimento proximal através de
interações subjacentes à fraternização dos fundamentos
semióticos da linguagem teatral, ampliando em muito a
área social de desenvolvimento potencial dos sujeitos
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observados. O trabalho com grupos multisseriados
caracterizou a prática pedagógica da escola durante minha
observação. A experiência com este tipo de agrupamento,
que reúne sujeitos de idades e séries escolares distintas,
demonstrou excelentes resultados no desenvolvimento
cultural

e

crescimento

pessoal

dos

educandos,

estimulando-os a romperem os preconceitos entre séries,
comuns na cultura escolar, e a diversificarem seu círculo
de amizades e de trocas de experiências. Também,
costumava favorecer o intercâmbio e a comunicação entre
os escolares das diversas séries e contribuir na
mobilização estudantil, no interior do estabelecimento de
ensino, em torno de questões consideradas relevantes
pela comunidade escolar. Do ponto de vista pedagógicoteatral, o grupo multisseriado se constituiu num ambiente
rico em possibilidades de interação e de soluções originais
de problemas de atuação além de um espaço privilegiado
para o exercício da tolerância e aceitação das “diferenças”
desenvolvendo a Inteligência Socioemocional.

5.2- PERSPECTIVA INCLUSIVA DO TEATROEDUCAÇÃO
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Os resultados observados até aqui sob alguns
aspectos do desenvolvimento cultural de pré-adolescentes,
dos onze aos dezesseis anos, em grupos multisseriados
que reuniam sujeitos regularmente matriculados da antiga
quinta à oitava série, mediados pedagogicamente pela
linguagem teatral, permitiram que fossem renovadas as
esperanças de inclusão definitiva do Teatro no elenco das
áreas de conhecimento das Linguagens e Códigos que
integram as bases curriculares dos anos iniciais do ensino
fundamental do Brasil e logram contribuir na sinalização de
procedimentos metodológicos que concorram para a
consolidação de uma proposta pedagógica que privilegie
os jogos teatrais e o fazer do teatro improvisacional da
educação escolar básica nacional.
As análises dos

conhecimentos considerados

essenciais e indispensáveis ao desenvolvimento das
crianças e jovens e as estratégias propostas pelos jogos
teatrais, com ênfase na leitura, desenvolvem competências
e habilidades e ainda, configuram-se espaços possíveis,
assegurados pela legislação em vigor, para a prática da
tolerância e de uma educação inclusiva das diferenças
numa perspectiva que transcenda a estreita compreensão
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da reunião de alunos trabalhando juntos, integrando
também e sobretudo sujeitos portadores de necessidades
especiais.
As

implicações

pedagógicas

do

escolares-educacionais

paradigma

histórico-cultural

e
do

desenvolvimento humano, nas quais se insere a proposta
de ensino do Teatro apresentada com o presente trabalho,
assinalam a importância do que se pode fazer com a ajuda
de outros mais capazes e experientes e o que se faz
sozinho, entre à resolução solitária de problemas, ou ao
isolamento cultural em determinado grupo social. A
qualidade das interações intersubjetivas, culturalmente
mediadas, interferem decisivamente no processo de
constituição dos sujeitos.

5.3-

FUNDAMENTOS

METODOLÓGICOS

PARA

O

TEÓRICOSENSINO

E

A

APRENDIZAGEM DA LEITURA
Salientamos, em primeiro lugar, que os fundamentos
aqui expostos não esgotam o tema da leitura e de seu
ensino. Buscarei mostrar como diferentes correntes
teóricas puderam informar certo modo de ver a leitura,
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modo

esse

que

está

condicionado

a

recortes

epistemológicos e que, portanto, não resulta de uma
aplicação direta de uma teoria particular a uma situação de
ensino particular. Talvez devamos falar em diretrizes que
possam orientar a didática da leitura, no sentido de superar
os problemas e a situação de crise configurados no
começo de nossa exposição.
Um outro aspecto a salientar é que, quando falamos
em leituras extraclasse, não queremos estabelecer
oposição com a leitura que se faz na escola e na sala de
aula. Ao contrário, nossa visão é processual, ou seja, lê-se
na escola também e aprende-se a ler na escola para se ler
fora dela, e continuamente; lê-se na escola e aprende-se a
ler na escola porque, efetivamente, lê-se fora dela. Isso nos
coloca, inicialmente, o desafio de fazer a leitura extrapolar
sua finalidade estritamente pedagógica. A escola é um
espaço de leitura, entre os muitos que há: família, igreja, o
trabalho, o grupo de amigos, o quarto de dormir.
Consideremos a escola o lugar de se aprender a ler e
a gostar de ler. Nesse lugar, desempenha papel
fundamental o professor. Ele, como “texto”, será o parceiro,
o mediador, o articulador de muitas e diferentes leituras, de
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muitos e diferentes textos. É o que sugere Silva. Depois de
afirmar que o professor é o melhor “livro” a ser lido pelos
alunos, o autor mostra que, agindo assim, o professor é o
responsável pela interdisciplinaridade, na medida em que
faz incursões pelos diferentes campos do conhecimento.
Para ler muito, ler tudo, alunos e professor devem
dessacralizar o livro e a biblioteca, que deixam de ser
objeto de adoração e templo sagrado, intocáveis. Ler tudo
implica, trazer para dentro da escola os textos esquecidos,
considerados “subliteratura”: o gibi, o fôlder, o best-seller,
a propaganda, o panfleto que se distribui na rua, a receita
de culinária, ao lado dos clássicos, da literatura informativa.
Ler tudo implica desvendar, elucidar a retórica de cada
texto, a gramática subjacente a cada um. Desprovidos de
preconceito, livres das amarras das rotinas burocratizadas
da escola, faremos da leitura um ato criador, questionador.
É o que sugere Bordini e Aguiar. As autoras propõem
uma sequência para a didática da leitura (e sequência aqui
não quer dizer imobilidade), a qual pode ser bastante
produtiva: diagnóstico de necessidades e expectativas do
aluno; atendimento das necessidades e expectativas;
ruptura e quebra das expectativas; questionamento;
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alargamento da vivência cultural e da visão de mundo. Com
base nessa sequência, por exemplo, ler um texto-clichê,
questioná-lo e confrontá-lo com o texto literário, singular
por definição. Teríamos aí o atendimento dos interesses e
necessidades do aluno, mas também, e sobretudo, a
possibilidade de criar necessidades culturais e estéticas,
aprendidas na escola.
Torna-se imprescindível, como se vê, criar no
ambiente pedagógico um clima favorável à leitura,
marcado

por

interações

abertas

e

democráticas.

Interações que vão permitir muitas leituras de um mesmo
texto, por sujeitos que têm histórias, competências,
interesses, valores e crenças diferentes. Ao professor cabe
reconstruir com seus alunos a trajetória interpretativa de
cada um, buscando compreender a construção de cada
sentido apontado.
A diversidade ainda deve ser o eixo dos propósitos da
leitura, determinando diferentes tipos de relação com o
texto. Bordini e Aguiar, apresentam na mesma obra, vários
métodos para o encaminhamento pedagógico da leitura; o
científico, o criativo, o comunicacional, o semasiológico e o
recepcional, que estariam ligados, respectivamente, à
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busca de informação, à recriação do texto, à identificação
dos elementos do processo comunicativo, às diferentes
linguagens e sistemas semióticos, e finalmente, ao impacto
da obra sobre o leitor. Como deve ter ficado claro, são
diversas

as

possibilidades

de

exploração,

encaminhamento e avaliação da leitura na sala de aula.
A proposta guarda uma certa semelhança com a
tipologia de leitura sugerida por Geraldi. Esse autor diz que,
conforme a relação que estabelecemos com o texto, terá:
leitura busca de informações; leitura-atividade; leiturafruição e leitura-pretexto. Discutindo a leitura-pretexto,
Geraldi afirma não ver problema no fato de um texto ser
utilizado como pretexto para certa prática escolar. A
questão estaria, segundo ele, em como a escola constitui
a nossa relação com os modelos: trata-se de optar entre
uma relação de submissão, para pura imitação, e uma
relação crítica e criativa, para se ampliar o sistema de
referências culturais e simbólicas. Temos aqui delineada a
necessidade de atribuir sentido a toda e qualquer prática
de leitura. Como foi destacado por Kleiman, as interações
conferem sentido ao ator de ler e toda atividade
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pedagógica relativa a ele deve ser exequível, relevante e
dotada de sentido, numa cadeia ininterrupta.
Com relação à aprendizagem do sistema linguístico,
a leitura se constitui numa prática das mais valorosas. Isso
porque permite o acesso a formas caracteristicamente
explícitas de interação verbal, como salientador por Rego,
em estudo sobre aspectos sócio funcionais da escrita e da
alfabetização. Desse modo, se as interações cotidianas,
em contextos privados e imediatos, ocorrem de forma
relativamente bem-sucedida, o mesmo não se pode dizer
do trato com a língua formal em contextos mais abstratos
de interação a distância. A leitura é, portanto, caminho e
oportunidade de lidar com a escrita e seu alto grau de
abstração e autonomia contextual.
Em se tratando de recursos expressivos, a inserção
no mundo da escrita amplia nosso repertório linguístico,
funcionando, indubitavelmente, como um entre os vários
caminhos da aprendizagem da língua. E aqui devemos
falar do papel do professor e da escola outra vez: ninguém
aprende a lidar com a língua e o uso da língua de modo
automático e espontâneo. É preciso que alguém ensine o
aluno a desenvolver sua sensibilidade e a lançar novos
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olhares sobre os sistemas simbólicos. O olhar apurado,
aprendido, faz um novo sujeito, questiona, indaga,
descobre, inventa, compara, coteja, transforma, aprende,
ensina. Por isso a análise comparativa de textos se faz tão
fecunda.
Por exemplo, já tivemos oportunidade de realizar, em
sala de aula, uma atividade de leitura do célebre poema de
Manuel Bandeira sobre os “meninos carvoeiros”. O caráter
de texto literário permitiu um trabalho com diversos
conceitos

como

os

de

gênero

literário,

recursos

expressivos, níveis de linguagem, imagens e metáforas,
símbolos e sugestões, universalidade do texto literário,
especificidades da obra poética, o lúdico, a rima, o ritmo, o
som, a magia, a fantasia. De outra parte, por reconhecer
que também é preciso trabalhar com leituras informativas,
cuja interpretação é condicionada por um determinado
contexto sócio-histórico, leituras mais ligadas às demais
áreas de conhecimento e à pesquisa, propusemos, ainda
como parte da atividade, a leitura do texto jornalístico “Os
homens da fumaça”, sobre carvoeiros, adultos e crianças
quase-escravos do Centro-Oeste do Brasil.
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Por isso, certamente, os estudiosos da leitura
remetem tão frequentemente ao conceito de intertexto, que
é o que, de fato, a escola deve fazer e permitir que se faça
dentro e fora dela. Se, nesse aspecto, ela for bemsucedida, terá cumprido sua função. Abaurre e outros
defendem enfaticamente a importância da leitura para a
aprendizagem em geral. Os autores chegam a afirmar que
a capacidade de ler é a grande herança que a escola pode
deixar para o aluno. Com base neles, encerramos nossa
exposição, dizendo que a leitura tal como aqui concebida,
se for bem aprendida e prosseguir fora da escola, constituise num caminho para a realização de mais interações,
construção de mais sentidos, superação do imediato e
concretização de uma vida mais feliz para todos.

5.4- DESAFIOS PARA A LEITURA DE BOA
QUALIDADE
De tudo, de qualquer situação, podemos extrair
alguma informação ou experiência que nos pode ajudar a
ampliar o nosso conhecimento, para confirmar o que já
sabemos, para rejeitar determinadas visões de mundo,
para incorporar novos pontos de vista.
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Em estudos comparativos que visam não apenas
apontar semelhanças nas obras literárias, não somente
pensar à forma, o conteúdo e à visão de mundo do aluno,
os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) afirmam:
A aprecicação estética dos bens culturais
produzidos no local, no país ou em outras nações
permite que ser ampliem as visões de mundo,
enriquecendo o repertório cultural dos alunos.A
fruição desses bens é também questão de
aprendizagem.
O

conhecimento

mais

amplo

do

patromônio cultural leva a um diálogo mais
consistente entre o repertório pessoal e os textos
orais e escritos a que o aluno tem acessoe aos
que ele produz (Parâmetros curriculares nacionais:
orientações complementares aos PCN.

Brasília: MEC/SEMTEC,2002.p. 69)

Um dos grandes desafios para educador é ajudar a
tornar a informação significativa, a escolher as informações
verdadeiramente importantes entre tantas possibilidades, a
compreendê-las de forma cada vez mais abrangente e
profunda e a torná-las parte do nosso referencial.
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Aprendemos
experimentamos,

melhor
sentimos.

quando

vivenciamos,

Aprendemos

quando

relacionamos, estabelecemos vínculos, laços entre o que
estava solto, caótico, disperso, integrando-o em um novo
contexto, dando-lhe significado, encontrando um novo
sentido.
Aprendemos quando melhor descobrimos novas
dimensões de significação que antes se nos escapavam,
quando vamos ampliando o círculo de compreensão do
que nos rodeia, quando como numa cebola, vamos
descascando novas camadas que antes permaneciam
ocultas à nossa percepção, o que nos faz perceber de uma
outra forma. Aprendemos mais quando estabelecemos
pontes entre a reflexão e a ação, entre a experiência e a
conceituação, entre a teoria e a prática; quando ambas se
alimentam mutuamente.
Aprendemos quando equilibramos e integramos o
sensorial, o racional, o emocional, o ético, o pessoal e o
social.
Aprendemos pelo pensamento divergente, através da
tensão, da busca e pela convergência pela organização,
integração.
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Aprendemos pela concentração em temas ou
objetivos definidos ou pela atenção difusa, quando
estamos de antenas ligadas, atentos ao que acontece ao
nosso

lado.

Aprendemos

quando

perguntamos,

questionamos, quando estamos atentos, de antenas
ligadas.
Aprendemos quando interagimos com os outros e o
mundo e depois, quando interiorizamos, quando nos
voltamos para dentro, fazendo nossa própria síntese,
nosso reencontro do mundo exterior com a nossa
reelaboração pessoal.
Aprendemos

pelo

interesse,

necessidade.

Aprendemos mais facilmente quando percebemos o
objetivo, a utilidade de algo, quando nos traz vantagens
perceptíveis. Se precisamos comunicar-nos em inglês pela
internet ou viajar para fora do país, o desejo de aprender
inglês aumenta e facilita a aprendizagem dessa língua.
Aprendemos

pela

criação

de

hábitos,

pela

automatização de processos, pela repetição. Ensinar se
torna mais duradouro, se conseguimos que os outros
repitam
1837
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frequência, facilita que a leitura faça parte do nosso dia a
dia. Nossa resistência a ler vai diminuindo.
Aprendemos pela credibilidade que alguém nos
merece. A mesma mensagem dita por uma pessoa ou por
outra pode ter pesos bem diferentes. Um professor que
transmite credibilidade facilita a comunicação com os
alunos e a disposição para aprender.

Aprendemos pelo prazer, porque gostamos de um
assunto, de uma mídia, de uma pessoa. O jogo, o ambiente
agradável,

o

estímulo

positivo

podem

facilitar

a

aprendizagem.
Aprendemos mais, quando conseguimos juntar todos
os

fatores:

temos

interesse,

motivação

clara;

desenvolvemos hábitos que facilitam o processo de
aprendizagem; e sentimos prazer no que estudamos e na
forma de fazê-lo.
Aprendemos

realmente

quando

conseguirmos

transformar nossa vida em um processo permanente,
paciente, confiante e afetuoso de aprendizagem. Processo
permanente, porque nunca acaba. Paciente, porque os
resultados nem sempre aparecem imediatamente e
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sempre se modificam. Confiante, porque aprendemos mais
se temos uma atitude confiante, positiva diante da vida, do
mundo e de nós mesmo. Processo afetuoso, impregnado
de carinho, de ternura, de compreensão, porque nos faz
avançar muito mais.

Bibliografias

ABAURRE, M. B. E outros. Leitura e escrita na vida e na
escola. Em: Leitura- teoria e prática, ano 4, no 6, dez/1985.

GARDNER, Mª Cecília R. De ; SMOLKA, Ana Luisa B.
(Orgs.). A linguagem e o outro no espaço escolar:
Vygotsky e a construção do conhecimento. Campinas:
Papirus, 1993.

GERALDI, J.W. Prática da leitura na escola. Em: ______.
O texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 1997, pp. 88102
1839

Edvane Soares de Lima Camursa

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

JAPIASSU, Ricardo O. V. Repensando o ensino de arte
na educação escolar básica: projeto oficinas de
criação. Revista de Educação do Ceap, Ano 4, n.12.1996.
p.42.

KLEIMAN,

A.

Os

significados

do

letratamento.

Campinas: Mercado de Letras, 1995.

KOUDELA,

Ingrid D.

Jogos

teatrais. São

Paulo:

Perspectiva, 1992.

LERNER, L.C.M. Gramática e literatura: desencontros e
esperanças. Em: GERALDI, J.W. (org.). O texto na sala de
aula. São Paulo: Ática, 1997.

LURIA,

A.R.

Desenvolvimento

cognitivo:

seus

fundamentos culturais e sociais. São Paulo: Ícone,
1994.

______.

Pensamento

e

linguagem:

as

últimas

conferências de Luria. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987.
1840

Edvane Soares de Lima Camursa

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky – Aprendizado e
desenvolvimento: um processo sócio-histórico. São
Paulo: Scipione, 1995.

SLADE, Peter. O jogo dramático infantil. São Paulo:
Summus, 1978.

SPOLIN, Viola. Improvisação para o teatro. São Paulo:
Perspectiva, 1992.

1841

Edvane Soares de Lima Camursa

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

A RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA NO ENSINO
DE ARTE
Arline Cordeiro Dias

O ensino de Arte, para alguns professores que
ministram a disciplina nas escolas do Ensino Básico e até
mesmo no pensamento de alguns gestores, resume-se em
momentos de lazer, produção de cartazes para as datas
comemorativas, murais para festas escolares. “Sem falar
nas inúmeras visões preconcebidas que reduzem a
atividade artística na escola a um verniz de superfície, que
visa as comemorações de datas cívicas e enfeitar o
cotidiano escolar. ” Brasil (1997, p. 25)
As atividades práticas nem sempre são trabalhadas
no contexto do conteúdo, são atividades aleatórias
utilizadas como passatempo para o aluno descarregar a
tensão das horas dedicadas com afinco nas disciplinas
julgadas indispensáveis. Ana Mae (208, p. 80) afirma que
“a arte tem conteúdo específicos a oferecer (...) o
aprendizado artístico compreendia mais do que a
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habilidade de utilizar materiais de arte”, segundo a teórica
o papel do professor deve ser ativo e exigente e não
simplesmente um fornecedor de materiais e um apoio
emocional. No ensino de Arte é interessante aliar a teoria
a pratica com o intuito de construir no discente um
pensamento histórico crítico, seguindo-se a essa prática a
análise das obras e dos conteúdos. Quanto a relação
teoria/prática

os

Parâmetros

Curriculares

Nacionais

(BRASIL, 1997, p. 50) enfatizam:
Na prática das salas de aula, observa-se que os
eixos do produzir e do apreciar já estão de alguma maneira
contemplados, mesmo que o professor o faça de maneira
intuitiva e assistemática. Entretanto, a produção e a
apreciação

ganham

níveis

consideravelmente

mais

avançados de articulação na aprendizagem dos alunos
quando estão complementadas pela contextualização. Nas
aulas das escolas públicas, pode-se perceber uma
defasagem nos conteúdos aplicados. Com base nos PCN’s
(BRASIL, 1997, p. 26) verifica-se que:
Em muitas escolas ainda se utiliza, por exemplo, o
desenho mimeografado com formas estereotipadas para
as crianças colorirem, ou se apresentam “musiquinhas”
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indicando ações para a rotina escolar (hora do lanche, hora
da saída). Em outras, trabalha-se apenas com a auto
expressão; ou, ainda os professores estão ávidos por
ensinar história da arte e levar os alunos a museus, teatros
e apresentações musicais ou de dança.
Os conteúdos mesmo abrangentes estão distantes
do real entendimento e compreensão por parte dos alunos.
Um dos maiores empecilhos é a ausência de materiais,
começando pela pequena quantidade de livros didáticos
sobre assunto, bem como a carência de cursos de
formação

continua

compreendam

todas

e
as

específicos

na

modalidades.

área,
O

que

professor

polivalente ainda inventa maneiras maneira criativas para
trabalhar, atitudes isoladas que segundo os PCN’s
(BRASIL, 1997, p.26) “têm pouca oportunidade de troca, o
que se realiza nos eventos, congressos regionais, onde
cada vez mais professores se reúnem, mas aos quais a
grande maioria não tem acesso.
A história da arte deixa bem claro que a Arte é de
suma importância quando inserida no cotidiano escolar, é
fundamental para o aprendizado das mais diferentes
disciplinas. A interdisciplinaridade, cada vez mais, vem
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sendo discutida para se trabalhar na educação, em todos
os níveis: educação básica, graduação, pós-graduação,
pois ela traz um conhecimento circular, que contribui para
um conhecimento que interage saberes.
É papel do professor oferecer aos alunos novas
estratégias pedagógicas de aprendizagens significativas
em Arte. Neste sentido, as linguagens artísticas como,
artes visuais, dança, música e teatro apresentam-se como
técnicas de expressão do pensamento de professores e
alunos. Com a dança é possível conhecer diferentes
culturas, além de possibilitar o trabalho com a corporeidade
das crianças.

De acordo com PCN/Artes, (1998:74):

“Como isso, poderão estabelecer relações corporais
críticas e construtivas com diferentes maneiras de
ver/sentir o corpo em movimento e por tanto, com
diferentes épocas e culturas”
Trabalhar a música desde cedo nos anos iniciais do
Ensino Fundamental com as crianças é muito importante,
pois a voz é o primeiro instrumento que dispõe o aluno. O
professor além de cantar pode brincar com a voz
explorando vários sons, pois desenvolvem no aluno
competências musicais, oportunidade
1845
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ativamente

como

ouvintes, interpretes, compositores e

improvisadores, dentro fora da sala de aula. (PCN/Artes,
1998:86). No que e refere à dança o Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil aponta que: No Brasil
existem inúmeras danças, folguedos, brincadeiras de roda
e cirandas que, além do caráter de socialização que
representam, trazem para a criança a possibilidade de
realização

de

movimentos

diferentes

qualidades

expressivas e rítmicas. (RCNEI, 1998:34)
Através do teatro o aluno poderá aprender a se
relacionar e comunicar melhor com o outro, manifestando
suas ideias e sentimentos através de gestos no jogo teatral.
De acordo com PCN/Artes (1997) o teatro possibilita
“interação e reconhecimento da diversidade cultural
(diferentes

crenças,

diferentes

hábitos,

diferentes

narrativas, diferentes visualidades).
A criança por si, na sua individualidade, já vivência
o ser liberado ao qual os limites vem com o tempo de
crescimento e socialização , nesse princípio humano do ser
criança ao trabalhar com todas as perspectivas que a arte
contempla, assim o teatro, facilita o desenvolvimento ético,
estético, abrangendo emoções e auto desenvolvimentos
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nessas perspectivas e nas demais possibilidades de
interagir com o outro, facilitando não apenas na disciplina
Arte, mas em comum desenvolvimento em outras
disciplinas. A leitura do ser que escreve, pensa, raciocina,
desafia, no respeito as diferenças e diversidades culturais,
ao qual busca a criança como sujeito de conhecimento e
transformador,

respeitando

seu

momento,

suas

particularidades em idades, não um adulto intrínseco, mas,
protagonizador do seu crescimento, das suas emoções,
contexto local e contexto de mundo atual. A arte nessa
percepção facilita rumos e buscas num desenvolvimento
de alfabetização significativo.
Em nossa sociedade, entretanto, nós colocamos as
inteligências

linguística

e

lógico-matemática,

figurativamente falando, num pedestal. Grande parte de
nossa testagem está baseada nessa alta valorização das
capacidades verbais e matemáticas. Se você se sai bem
em linguagem e lógica, deverá sair-se bem em testes de
QI e SATs, e é provável que entre numa universidade de
prestígio, mas o fato de sair-se bem depois de concluir a
faculdade

provavelmente

dependerá

igualmente

da

extensão em que você possuir e utilizar as outras
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inteligências, e é a essas que desejo dar igual atenção
(GARDNER, 1995, p. 15).
Segundo o psicólogo, embora qualquer pessoa
normal possua as sete inteligências, o desenvolvimento
delas não se dá de forma homogênea. Na concepção de
Gardner, é muito comum que algumas habilidades se
desenvolvam mais do que outras, e os fatores que
influenciam na preponderância de um tipo de inteligência
sobre outro vão desde a genética, incentivo do meio até a
cultura, por isso, o incentivo restrito a duas das habilidades,
de alguma forma, embota o incremento das outras. Assim
o ambiente escolar, e todos os segmentos, estímulo de
espaço, professores, precisam propiciar e avaliar na
aprendizagem de forma significativa a formação das
crianças nesse processo de alfabetização, e que na
contemporaneidade, a arte veio a transformar e que o
profissional precisa se atualizar e ir de acordo com a
modernidade que arte deslumbra no desenvolvimento
humano.
As competências e habilidades que o teatro nos
jogos proporcionam, como trabalho em palco, tempo e
espaço. Na prática do teatro na escola, é comum, já no
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primeiro momento das “aulas” as crianças trabalharem a
inteligência cenestésica, utilizando o corpo para se
expressar e resolver problemas. Também, não raro, desde
o primeiro encontro, recorrem à inteligência interpessoal,
por exemplo, nas improvisações, em que um contracena
com outro sem texto prévio e necessita desenvolver a
capacidade de entender e responder adequadamente a
estímulos e intenções reveladas no jogo de cena.
No decorrer do processo, desenvolve-se muito a
inteligência espacial e, com pouco tempo de atividade, os
integrantes dominam técnicas de composição e equilíbrio
de corpo, de objetos e de palco. Por meio das coreografias,
ritmo de cena, textura de timbres vocais, utilização de
instrumentos para a sonoplastia, estimula-se a inteligência
musical.

Nesse

desenvolvimento

processo,
da

há

capacidade

também
de

evidente

liderança,

outra

habilidade considerada por Gardner.

[...] como uma das formas de inteligência, não
apenas num domínio ou disciplina, mas como uma
habilidade visionária aplicada em sociedade, ou até
mesmo

para

reorientar

este

domínio

segundo

necessidades sociais.
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Como regra prática, os artistas, cientistas e
especialistas de várias disciplinas que são criativos lideram
indiretamente, através de seu trabalho; os lideres efetivos
de instituições e nações lideram diretamente, através das
estórias e atos que comunicam à audiência. (GARDNER,
1996, p.13)
O psicólogo alerta que a liderança tem dois vieses,
um positivo e negativo. O líder negativo influencia tanto
quanto o construtor, por isso, é comum escolas que não
dão vazão e não trabalham com o desenvolvimento dessa
habilidade descobrirem “muito tarde” e por meio, às vezes,
de ações catastróficas, líderes negativos que poderiam ter
contribuído positivamente para o fortalecimento da
comunidade escolar.

CONSIDERAÇÕES

Ao analisarmos os conteúdos do ensino de arte,
observarmos a riqueza que pode ser proporcionada ao
aluno. Portanto é dever do professor identificar o problema,
não somente transmitir conteúdos, mas envolver o aluno
em seu universo, exercitar a criatividade, estimular o
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pensamento crítico, tornar o ensino prazeroso, deixar nele
um gosto de quero mais, estimular a capacidade criadora,
conscientizá-lo como agente transformador da sociedade e
como tal sempre será um aprendiz. Ana Mae diz que a arte
não pode se tornar algo sem vida, mecânico, como tem
ocorrido com o que ensinamos em todos os níveis de
educação (2008, p. 82). E ainda que a criação de estruturas
para os programas de arte e a busca da legitimidade
acadêmica possa colocar em risco a magia da arte. Cabe
ao professor, provocar interesse, curiosidade, entusiasmo,
vontade de pesquisar, estímulo, amor pelo conhecimento e
problematização do conteúdo, atitudes que na prática
dificilmente acontece
O estudo realizado sobre a presença do ensino de
Arte nas escolas proporcionou algumas reflexões como,
por exemplo, da importância de manter essa modalidade
de ensino presente em nossa sociedade, principalmente no
ensino regular formal.
Na trajetória de implementação e efetivação do
ensino

de

Arte

no

Brasil,

percebem-se

avanços

significativos, mas há ainda muito a avançar, de forma que
haja maior compreensão do significado e da importância
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dessa disciplina no currículo escolar. Infelizmente, ainda é
necessário convencer professores que esse ensino não é
“passatempo” e/ou que se resuma apenas em atividades
para desenho livre ou para colorir, desconsiderando algum
investimento mínimo na capacidade criadora dos alunos.
Faz-se necessário também repensar o currículo
escolar, de forma que possam ser oferecidas metodologias
e materiais adequados as atividades propostas no campo
de ensino e aprendizagem em Arte, resguardando algumas
demandas específicas dos alunos e também considerar e
valorizar os conhecimentos prévios dos educandos.
As mudanças trazidas pela globalização, e que
afetam todas as áreas da esfera humana, contribuem para
que as obras de Arte entrem nas escolas pelos museus
virtuais, o que seria algo impossível sem o uso da
tecnologia. Anteriormente à informatização nas escolas,
esse recurso ainda não era realidade, e o acesso às obras,
sobretudo às obras de arte que se encontram em museus,
era bem menor. Esse acesso às artes visuais, que se
tornou algo comum para a sociedade atual, também pode
ser exemplificado por meio de telas de artistas famosos
que se encontram impressas em capas de caderno, livros,
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revistas e disponíveis na internet, por exemplo. Devido às
possibilidades permitidas pelos avanços da globalização e
pelos aparatos tecnológicos, a análise e a percepção das
produções visuais, bem como as diversas concepções
estéticas, tornaram-se mais acessíveis e existem num
sentido mais comum a todos.
As obras continuam sendo apreciadas nos museus,
mas uma maneira de pensar que adentrou a identidade das
culturas penetrou também todos os setores da sociedade,
inclusive as escolas. Como consequência dos processos
sociais da globalização, as culturas estão cada vez mais
próximas umas das outras e o valor das artes visuais na
vida dos indivíduos e seus significados colaboram para as
possíveis articulações com o domínio estético-expressivo
e o domínio ético na educação básica. Sendo assim, passa
a haver a necessidade de os professores se adaptarem ao
uso da tecnologia como um suporte necessário para as
aulas de Arte, bem como ao uso de imagens e artistas que
explorem temas sociais.
Mesmo após verificar algumas conquistas relativas
ao ensino de Arte ainda é necessário, de acordo com esse
grupo de professoras, muito investimento por parte dos
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educadores, de modo a consolidar este ensino na escola.
Por isso estas consideram de extrema importância a
atuação dos professores de Arte, que possam exercer com
maior eficiência e competência esta disciplina. Ainda se
fazem emergentes alguns ajustes e investimentos para que
seja consolidado este ensino no contexto escolar,
admitindo a necessidade e a importância do educador com
formação acadêmica em Arte para atuar com disciplina.
Conhecer um pouco sobre a trajetória do ensino de
Arte no Brasil e como um grupo de educadores pensa a
respeito deste ensino foi de grande valia no sentido de
ampliarmos a compreensão da importância desta disciplina
no currículo escolar.
O papel do professor é importante para que os
alunos aprendam a desenvolver o fazer artístico com
prazer e criatividade, para que possam gostar de fazer arte
ao longo da trajetória estudantil e da vida. Tal gosto por
aprender nasce também da qualidade da mediação que os
professores realizam entre os aprendizes e a arte. Em
conformidade com esse pensamento os professores de
arte da escola em questão descrevem sua função como
mediadores
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proporcionando ao aluno vivenciar culturas diversas e
ampliar seus conhecimentos em arte. O professor de Arte,
necessita viabilizar o processo interdisciplinar, envolver os
outros componentes, junto com o coordenador e diretor nas
escolas de alfabetização, evidenciando a criança como
centralizador

de

conhecimento,

habilidades

e

competências. Fortalecendo laços, propiciando materiais,
espaço

para

significativa,

uma

construção

estabelecendo

de

uma

aprendizagem

socialização

de

habilidades, o contexto escolar se coloca como desafiador
e

transformador

de

competências

entre

todos

os

segmentos no ambiente escolar, buscando uma qualidade
efetiva e concreta no processo do ensino-aprendizagem.
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A EDUCAÇÃO E O OUVIR HISTÓRIAS
Regiane Torres da Silva

Segundo ABRAMOVICH (2006) contar histórias é a
mais antiga das artes. Nos velhos tempos, o povo
assentava ao redor do fogo para esquentar, alegrar,
conversar, contar casos. “Pessoas que vinham de longe de
suas pátrias contavam e repetiam histórias para guardar
suas tradições e sua língua.” As histórias se incorporam à
nossa cultura.

Parte importante na vida da criança desde a mais
tenra idade, a literatura constitui alimento precioso para sua
alma, pois a criança tem um mundo próprio, todo seu,
povoado de sonhos e fantasias, onde ouvir histórias é um
acontecimento tão prazeroso que desperta o interesse das
pessoas em todas as idades.
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O primeiro contato da criança com um texto é
realizado oralmente, quando alguém conta-lhe os mais
diversos tipos de histórias, sendo que, nesta fase, é a
história da sua vida, como foi que ela nasceu, ou fatos que
aconteceram com ela ou com pessoas da sua família. À
medida que cresce, já é capaz de escolher a história que
quer ouvir, ou a parte da história que mais lhe agrada. É
nesta fase, que as histórias vão tornando-se aos poucos
mais extensas, mais detalhadas.

A criança passa a interagir com as histórias,
acrescenta detalhes, personagens ou lembra-se de fatos
que passaram despercebidos pelo contador. Essas
histórias reais são fundamentais para que a criança
estabeleça a sua identidade, compreenda melhor as
relações familiares. Outro fato relevante é o vínculo afetivo
que se estabelece entre o contador das histórias e a
criança.

É importante contar histórias mesmo para as
crianças que já sabem ler, pois segundo Abramovich
(1997, pág.23) “Quando a criança sabe ler é diferente sua
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relação com as histórias, porém, continua sentindo enorme
prazer em ouvi-las”, pois as crianças maiores quando
ouvem as histórias, aprimoram a sua capacidade de
imaginação, estimulando o pensar, o desenhar, o escrever,
o criar, o recriar.

Portanto, garantir a riqueza da vivência narrativa
desde os primeiros anos de vida da criança contribui para
o desenvolvimento do seu pensamento lógico e também de
sua imaginação, que segundo Vigotsky (1992, p.128)
caminham juntos: “A imaginação é um momento totalmente
necessário, inseparável do pensamento realista”.

A literatura para infância é a uma das forma de
recreação mais importante na vida da criança, pois
contribui para o desenvolvimento da linguagem, da
criatividade e da sensibilidade infantis, devido à riqueza de
motivações, de sugestões e de recursos que favorecem o
equilíbrio psicológico e afetivo. Nesse caso, compete
mencionar, em especial, o conto de fadas, que é visto como
a narrativa mais fantástica para o leitor mirim, ao lhe
permitir aproximar os mundos mágico e real.
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A aprendizagem da criança começa quando ela
nasce e segue por toda a sua vida, mas são nos primeiros
anos que a personalidade e o caráter delas começam a
serem moldados e é a partir dos quatro anos que elas
começam a procurar entender o que está acontecendo com
elas e com o mundo a sua volta. Sendo assim, os contos
contribuem para a formação da personalidade, para o
equilíbrio emocional, isto é, para o bem-estar da criança,
pois através de suas personagens boas e más, dos
obstáculos que estas enfrentam e os desfechos que nem
sempre são felizes, as crianças começam a perceber o
mundo em que está inserida e todas as dores e prazeres
contidos nele.

Os contos trazem das verdades universais e
individualmente de cada assunto que as crianças podem
vir a se preocupar em cada fase da vida. Além disso, os
contos são utilizados com uma finalidade pedagógica,
buscando nivelara criança e trazê-la à realidade concreta,
racional, desenvolvendo a capacidade de fantasia e
imaginação infantil, eles são para as crianças, o que há de
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mais real dentro delas. Segundo ABRAMOVICH (2006 p.
120). “Isso ocorre porque os contos de fadas estão
envolvidos no maravilhoso, um universo que denota a
fantasia, partindo sempre duma situação real, concreta,
lidando com emoções que qualquer criança já viveu”.

Os contos de fadas promovem o desenvolvimento
da criança, motivando-a a ser generosa e solidária,
fazendo-a compreender que nem sempre as pessoas são
boas e que nem sempre as situações são agradáveis, e
assim, desperta seu senso crítico, fazendo-a refletir entre
o pensar e o agir, entre o certo e o errado.

A essência do conto de fadas é o de abstrair
conceitos formadores de caráter, uma vez que estabelece
relação entre “bem e mal”, “certo e errado”, com inúmeros
valores, tais como: respeito, bondade, justiça, amizade,
amor, franqueza, humildade, diferença, etc., contribuindo
para a formação moral da criança que ocorre quando esta
faz uso da reflexão sobre os contos de fadas, distinguindo
as atitudes das personagens e construindo as suas
próprias, alicerçando sua formação moral.
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Desta forma, o ideal é os contos estarem presentes
na vida da criança desde a educação infantil, auxiliando-a
na elaboração dos seus conflitos, auxiliando-os a estruturar
uma resposta positiva.
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A CONTRIBUIÇÃO DA PSICOLOGIA
RELACIONADA AO GRAFISMO INFANTIL
Heliana Rodrigues da Silva

Segundo FERREIRA (1998), o desenho é entendido
como uma forma de linguagem e linguagem aqui, deve
ser entendida como uma ação que provém do corpo
humano. Comunicamos- nos não só com palavras, mas
também com gestos, com nosso modo de andar, de
parar, de sentar, de falar, de escrever, de criar etc.
Para KLEPSCH e LOGIE (1984), querendo ou não, a
pessoa sempre projeta o seu “eu” em todas as suas
criações.
Partindo-se do pressuposto de que toda “obra reflete a
pessoa”, vemos que os artistas falam de si mesmos
fazendo uso de um tipo de linguagem, como por exemplo,
o compositor utiliza da linguagem dos sons, o bailarino
utiliza a linguagem corporal, o escritor, usa a linguagem
escrita e assim por diante. Assim vemos que cada vez que
o indivíduo age no mundo, ele estará se projetando, ou
seja, estará colocando para o mundo exterior os desejos,
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as necessidades, as emoções, os sentimentos de seu
mundo interno.
É importante verificarmos que muitas dessas ações não
passam pelo plano da sua consciência, pois são ações
inconscientes. Podemos tomar como exemplo uma
pessoa que é convidada a fazer algo que, na realidade
não tem vontade de fazer. Apesar de muitas vezes
expressar através de seu rosto uma imagem de
satisfação, (talvez até mesmo pelos condicionamentos
sociais aos quais está sujeita) poderá transmitir algo bem
diferente através do corpo, ou seja, aquilo que o corpo
transmitirá, será neste exemplo uma ação inconsciente.
Enquanto o rosto está contando uma história, o corpo
está contando outra, que no caso é a verdadeira
explicação do que está ocorrendo no seu íntimo. O
desenho capta para o papel, simbolicamente, as
necessidades, os desejos, as emoções, que fazem parte
do mundo interno de quem desenhou. Por meio do
desenho, teremos uma pequena porção do “eu” do
indivíduo autor do desenho.
VAN KOLCK (1984), diz que é possível estabelecermos
uma relação entre o desenho e o mecanismo de sua
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projeção. É que este é visto também, de uma maneira
geral, como uma forma de comunicação e de linguagem,
utilizada principalmente pelas crianças como uma
atividade tão essencial quanto o jogo ou o brinquedo.
Como é ressaltado pelo mesmo autor, o desenho se
constitui em uma condição ótima para projeção da
personalidade, possibilitando a manifestação mais direta
de aspectos dos quais o sujeito não tem conhecimento,
mas querendo ou não pode revelar, isto é, aspectos mais
profundos e inconscientes, isso porque, sendo o
desenho, um meio menos usual de comunicação do que
a linguagem falada ou escrita tem um conteúdo
simbólico menos reconhecido.

1- A Interpretação do Desenho

Segundo COX (2010), a atividade de desenhar é tão
espontânea e natural que muitos terapeutas a utilizam
como forma de conseguir que as crianças se expressem,
revelando assim, características que lhe são peculiares,
o que, para o autor consiste em uma atividade
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razoavelmente aceitável, no que se refere ao desenho.
Porém,

muitos

autores,

psicólogos

e

clínicos,

consideram que o desenho revela de forma direta o
estado mental da criança. Para tanto, a figura humana,
por ser um dos temas mais comuns nos desenhos livres
das crianças, tornou-se a base para a aplicação de
diversos testes utilizados para avaliar a capacidade
intelectual, emocional e a personalidade da criança.
Entretanto, é preciso tomar cuidado para não utilizar
características isoladas do desenho, a avaliação deve
considerar o desenho de forma ampla.
Devemos salientar que, existem diferenças significativas
no fato de querermos interpretar um desenho feito
espontaneamente por uma criança ou adulto, e um
desenho realizado num contexto da prática clínica
psicológica onde há uma solicitação específica ao
cliente.
Ao examinarmos, cabe neste caso, considerar três
aspectos na abordagem do desenho. São eles:
adaptativo, expressivo e projetivo:
•

ADAPTATIVO: é aquele determinado pelo
material oferecido ao sujeito e pela tarefa
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que se lhe propõe. Verificamos aí se o
produto final corresponde ao que foi
solicitado, se atende ao que foi proposto
pelo examinador. Por exemplo: se foi
pedido ao sujeito que desenhasse uma
árvore, deve-se verificar se ele realmente
desenhou uma árvore e como fez.
•

EXPRESSIVO: se relaciona com o estilo
pessoal

do

indivíduo,

ou

seja,

as

qualidades próprias do desenho. Por
exemplo: como são suas linhas, como se
caracteriza seu traçado: linhas grossas,
finas, reforçadas etc, como é o tamanho
do desenho: grande demais, pequeno
demais, médio, etc.

•

PROJETIVO: é o aspecto em que
analisamos

o

tipo

de

necessidade,

emoção, desejo, sentimento que são
depositados inconscientemente no papel
do desenho. Por exemplo: qual é o
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simbolismo do tema que foi desenhado,
como dispõe os elementos desenhados
na folha de papel, etc.
Esses três aspectos foram separados didaticamente,
mas devem ser vistos de maneira integrada, exigindo
para isso um examinador bem treinado para que leve em
conta em sua interpretação, aquilo que é esperado de
um sujeito, considerando as variáveis provenientes de
sua idade, de seu processo de desenvolvimento, de sua
história familiar, de sua condição social, econômica,
cultural.

2- Testes Psicológicos Gráficos

Os testes psicológicos que fazem uso de desenhos são
conhecidos como Testes Psicológicos Gráficos.
Historicamente sabemos que muito antes de existir a
linguagem escrita, o homem já rabiscava desenhos nas
paredes das cavernas para registrar suas emoções e
suas necessidades. A comunicação através do desenho
é, portanto, básica e universal passando a ser usada
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como instrumento de medida da personalidade e da
inteligência, sendo considerada uma expressão sobre a
forma na qual o indivíduo percebe e compreende seu
mundo.
RICCI (1887), apud Campo (1986), foi um dos primeiros
pesquisadores

a

trabalhar

com

desenho

como

fenômeno expressivo estudando a evolução das cores e
suas relações com a arte primitiva.
Novos estudos foram surgindo e
desenvolvimento de técnicas gráficas.

com

eles

3- Técnicas Projetivas Psicopedagógicas

Segundo RACCANELLO (2008), é possível identificar a
relação de vínculos que o sujeito estabelece com o
domínio escolar, familiar e consigo mesmo, por meio do
uso de técnicas projetivas.
Os temas das provas utilizadas para identificação do
domínio escolar são: Parelha Educativa; Eu com meus
amigos e plano da sala de aula. Para identificar aspectos
do domínio familiar os temas de desenho são: Os quatro
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momentos de um dia; Família educativa e o plano de
minha casa. No eixo que se refere ao domínio consigo
mesmo, os temas utilizados para a criação são: Desenho
em episódios; O dia do meu aniversário; Nas minhas
férias e fazendo o que mais gosto.
Segundo a mesma autora, a interpretação de cada
técnica projetiva deve considerar as particularidades do
sujeito, bem como todas as informações obtidas durante
a aplicação das mesmas.

Considerações finais
A LDB 9.394/96, estabelece no § 2º, do art. 26 que: “O
ensino

da

arte

constituirá componente

curricular

obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de
forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”.
Dessa forma, analisamos que é muito importante
trabalhar a Arte, no âmbito escolar, pois possibilita a
valorização da pluralidade cultural do país. Por meio da
arte comunicamos e manifestamos significados que nos
permitem uma percepção sensível do mundo e da sua
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ambiência

cultural.

Outra

questão

importante

considerada nesta pesquisa foi a importância dos níveis
de desenvolvimento do grafismo infantil associados ao
desenvolvimento psicológico da criança, bem como
aprender a identificar aspectos relevantes ao trabalho
psicopedagógico com base nas criações infantis, além da
grande responsabilidade do professor na construção de
um ambiente favorável ao desenvolvimento do desenho
infantil. Foi possível compreender, ainda, que o prazer
encontrado pela criança ao desenhar e criar deixará de
existir se não forem permitidas a exploração de sua
função expressiva e realização de seu potencial criativo,
por isso, com base nos conhecimentos adquiridos,
durante a realização deste estudo, ressaltamos que o
professor deve repensar as expectativas quanto ao
desenho da criança, assim como o diálogo que
estabelece com ela a respeito da sua produção gráfica.
Com este trabalho, pude conhecer a importância de se
valorizar as criações infantis, bem como saber utilizá-las
como indicadores de características psicológicas e desta
forma contribuir para que os envolvidos no processo de
aprendizagens ampliem sua capacidade perceptiva,
1874

Heliana Rodrigues da Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

cognitiva, psicológica, assim como o seu fazer e pensar
artístico e criador. Assim, não podemos deixar de
reconhecer e valorizar as contribuições que os grafismos
podem

oferecer

para

a

identificação

de

fatores

emocionais e psicológicos os quais tem adquirido grande
relevância

ao

longo

da

história

das

instituições

pedagógicas. Vale ressaltar que há um processo de
desenvolvimento gradativo quanto à teoria e à pesquisa,
fazendo com que seja ativada a esperança de termos um
ensino mais criativo, com professores preparados para
esse progresso, utilizando dinâmicas, capazes de tratar o
aluno como uma pessoa em toda sua totalidade, nas
percepções, nos sentimentos, na expressividade, na
crítica e na criatividade, auxiliando-o a ampliar seus
referenciais de mundo, em todas as formas de
linguagem, pois, assim, estará impulsionando-o a
construir sua própria visão de mundo. A arte como
expressão de sentimentos humanos é uma fórmula
consagrada que na maioria dos estudantes produz um
impacto imediato e muito importante. É a comunicação
intencional de sentimentos, levando a criança a ir
construindo seus conhecimentos e se preparando melhor
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para viver em sociedade. A arte apresenta como um meio
de comunicação e contribuição cultural, que penetra em
nossa vida, desde criança e nos acompanha ao longo da
vida. Então, a arte como mediação cultural é um processo
que inicia no convívio das experiências vivenciadas no
seio familiar até o conhecimento escolar de forma
organizada e sistematizada. Pode-se dizer que a
influência do ambiente a qual o sujeito está inserido pode
estabelecer o diálogo com diversos âmbitos da cultura
por intermédio da leitura em diversos níveis e contextos
da arte.
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O DESENHO, A CRIANÇA E O PROFESSOR
SEVERO, Cristiane Aparecida Calabró16

Segundo Bassedas, Huguet, Solé (1999), a criança
passa por várias etapas até adquirir o conhecimento. A
evolução da criança na educação infantil passa por três
importantes fases do desenvolvimento:
1. Área motora: todas as conexões que o corpo
produz resultando no movimento do corpo humano.
2. Área cognitiva: as capacidades de compreensão
do mundo, o uso da linguagem correta e resolução de
problemas.
3. Área afetiva: dirige-se à área emocional, o bemestar consigo e com o próximo, o equilíbrio pessoal, a
relação interpessoal e atuação no meio social.
Todas essas etapas,segundo os autores, têm como
perspectiva apresentar a importância dessa fase na vida da
16
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criança. A infância, atualmente respaldada por legislações
de diversos âmbitos, inclusive internacionalmente, tem
seus estatutos garantidos.
A compreensão do mundo, a possibilidade de se
desenvolver socialmente e ter proteção para tanto são
colocados

enquanto

eixos

fundamentais

para

o

desenvolvimento de uma infância com qualidade total em
suas respectivas singularidades que passem pela a
identificação de si nas instâncias socializadoras.
A partir destas colocações, compreende-se que a
construção de uma autoimagem positiva requer que na
escola, as crianças tenham experiências que as tornem
confiantes em suas capacidades e que sejam vistas como
crianças com possibilidades. Isso dá segurança, que é um
elemento básico para atrever-se a explorar outros mundos,
novas situações e novas experiências. (BASSEDAS;
HUGUET; SOLÉ, 1999).
O Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil define dois campos de experiências: Formação
Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo. É preciso
ressaltar que esta organização possui um caráter
instrumental e didático, devendo os professores ter a
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capacidade de perceber, em sua prática educativa, que o
processo de conhecimento se produz de maneira integrada
e global e que há uma relação mútua entre os diferentes
campos a serem trabalhados com as crianças. (RCNEI,
1998).
Embora os conhecimentos derivados da psicologia,
antropologia, sociologia, medicina etc. possam ser de
grande valia para desvelar o universo infantil apontando
algumas características comuns de ser das crianças, elas
permanecem únicas em suas individualidades e diferença.
(RCNEI, 1998).
Cabe, pois, ao professor, com seu olhar atento,
seguro e disponível, acompanhar as diferentes formas
pelas quais a criança, desde o nascimento, se indaga sobre
o mundo e sobre si mesma, trilha diversos universos
simbólicos, transita entre a cultura erudita e a cultura
popular, imerge em situações diversas e emociona-se com
o belo e contra a violência, ao mesmo tempo em que vibra
com descobertas e reconhece obstáculos (OLIVEIRA,
2007).
Então, tendo em vista perspectivas artísticas culturais
diversas,
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particularidades dos marcadores sociais da diferença, a
criança precisa ser respeitada e tratada como atuante em
sua sociedade.
O desenho, o jogo, o brinquedo e a brincadeira,
aparecem como uma boa alternativa para um aprendizado
significativo, no ensino de Arte, na Educação Infantil.
Neste contexto o professor muitas vezes não tem
clareza, da fundamentação de como e porque deve utilizar
o lúdico, ou até mesmo em que momento deve ser usado
e por outro lado, também não questiona a sua utilização ou
não.
Muitas das vezes os professores utilizam alguns
recursos como, por exemplo, cópias ou modelos prontos
de outros colegas sem questionar quais objetivos e
aprendizagens os alunos irão adquirir na atividade
proposta, então á fórmula é repassada, porém os
resultados não são os mesmos.
É importante que o professor, desde a Educação
infantil trabalhe com o desenho, mas mediando as
aprendizagens, vivências e experiências dos alunos, lhe
propondo desafios, que possibilite a criança demonstrar
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através

de

atividades,

modelagens,

brincadeiras

e

desenhos.
Para Fiorentini (1990), o material concreto em si
quando trabalhado em sala não tem sentido, se não for
utilizado para a solução de problemas.
O autor ressalta, que, afirmar que o material concreto,
o desenho ou Jogos Pedagógicos é de suma importância
não é de todo verdadeiro.
O que importa na verdade é a forma como tal material
é utilizado, quais são as formas de mediação praticadas e
suas respectivas orientações. A criança conhece as
realidades que a cercam por meio de intermediações que
são representadas por meio de linguagens, interações e
formulação de hipóteses.
Sendo fundamental que os objetos pedagógicos da
arte de desenhar não sejam apenas oferecidos sem
contextualização, tampouco de forma centralizada no
adulto, mas sobretudo, considerando a criança como
sujeito protagonista do processo.
Os autores apontam que para se trabalhar com a
ludicidade dentro do ato de desenhar é necessária uma
boa reflexão a respeito do mesmo, ou seja, o problema não
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está no uso do desenho, mas na forma a ser utilizado estes
recursos.
Refletir quais objetivos queremos alcançar e como o
aluno vai utilizar o objeto associando a sua formação na
busca de solução de problemas no seu cotidiano são
aspectos relevantes.
Não podemos afirmar que os desenhos pedagógicos
dão conta de garantir que as crianças aprendam tudo de
forma significativa.
Os Referenciais Curriculares Nacionais de Educação
Infantil (RCNEI) enfatiza, sobre a importância de organizar
as atividades, a partir de situações de aprendizagem
orientadas ou que dependam da intervenção direta do
professor.
Tais situações permitem que as crianças trabalhem
com diversos conhecimentos.
Proporcionar situações de aprendizagens a partir da
intervenção

do

professor,

ou

orientação

e

acompanhamento, é de fundamental importância, pois o
lúdico o desenho dado em sala não pode ser visto apenas
como uma diversão. Nesta perspectiva as crianças veem
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no lúdico um momento sério de aprendizagem, ampliando
seu conhecimento.
Para Kishimoto (2010), ao utilizar o jogo, a brincadeira
e o desenho é potencializada a exploração e a construção
do conhecimento, pois esta atividade conta com a
motivação interna, típica do lúdico.
Mesmo crianças com dificuldades de aprendizagem,
podem avançar na aprendizagem, quando motivadas o
desenhar.

Além

disso,

o

jogo

proporciona

o

desenvolvimento da identidade e da autonomia.
As encenações teatrais e as danças devem estar
pautadas em planejamentos, que visem avanços para o
aluno, no sentido de se conhecerem, conhecer o outro,
respeitar a si e ao outro.
Tais atividades devem propor a cultura da arte, como
a leitura de um quadro artístico, ou de um objeto,
encenação de situações do dia a dia, e não somente como
desenhos prontos ou enfeites para valer ponto para sala
em épocas de festas e comemorações.
Propor atividades limitadas e prontas, que se
remetem somente a datas comemorativas, na maioria das
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vezes não propõem significados para a aprendizagem da
criança.
A contação de histórias, o ato de desenhar, pintar,
brincar por sua vez, não deve se limitar, apenas, a uma
leitura, já que é, o que acontece na maioria das vezes, já
observado nos espaços de educação infantil. Uma leitura
mais dinâmica, uma representação com a participação ou
até mesmo a encenação envolvendo as crianças, teria
mais sentido do que a simples leitura somente feita pelo
professor. Este tipo de leitura é comum, inclusive nos
demais anos que o aluno irá percorrer.

Os RCNEIs, indicam que:
“ Compreender, conhecer e reconhecer o
jeito particular das crianças serem e estarem
no mundo é o grande desafio da educação
infantil e de seus profissionais. Embora os
conhecimentos derivados da psicologia,
antropologia, sociologia, medicina, etc.
possam ser de grande valia para desvelar o
universo
infantil
apontando
algumas
características comum de ser das crianças,
elas permanecem únicas em suas
individualidades e diferenças”. (RCNEI,
1998, p.22).
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Os Referenciais Curricular Nacional de Educação
Infantil (1998), retrata a importância que se tem de
conhecer e compreender o jeito com que os pequenos,
conhece e reconhece e também enfatiza no seu texto, que
as crianças são seres únicos com características próprias
delas. Portanto, é necessário que o professor busque
conhecimento para melhor compreender a criança e suas
especificidades.
O professor, enquanto mediador é a ponte entre a
aprendizagem e a criança, e é a partir daí, que pode inserir
a criança da primeira infância no mundo simbólico da arte
e da cultura. Ao fazer junto com a criança, o professor,
também vai resgatando o seu eu criador, aventurando se a
poesia, ao desenho, a representação e ao mesmo tempo
acompanha de perto as crianças, aumenta a possibilidade
de compreende-las, de conhecer o que buscam e apoia-las
em suas escolhas. (OSTENTO 2010).
Sendo assim, é necessário que o professor mediador,
promova situações problemas, provocações e propostas,
que estejam condizentes coma faixa etária da criança.
Outro fator importante, quando se pensa em qualidade de
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aprendizagem, é importante que o ambiente esteja propicio
e organizado, e que estimule a criatividade e a expressão.
O ensino de arte do desenhar na educação infantil,
não ocorre de forma isolada. O movimento e a
experimentação são características marcantes dessa faixa
etária, portanto, precisa ter confiança ao ponto de retornar
para o adulto, pra tirar dúvidas e criar juntos. O adulto deve
estar sempre presente, participando, mas não controlando.
Ao ensinar arte para as crianças, é necessário que o
professor proporcione os mais diversificados elementos
artísticos, estes elementos estão no canto, na pintura, na
dramatização, na dança, no saltar e em muitas outras
formas da humanidade se expressar.
Deixar a criança se expressar da sua forma comum á
sua idade e vivência, utilizando se de sua criatividade, é
deixar a criança abraçar, com todo o seu corpo a arte na
educação infantil. (HOLM, 2007).

A respeito, Hohmann&Weikart diz,
“A Criança constrói assim conhecimentos
conforme
estabelece
relações
que
organizam e explicam o mundo. Isso envolve
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assimilar
aspetos
dessa
realidade,
apropriando-se de significados sobre a
mesma, através de processos ativos de
interação com outras pessoas e objetos,
modificando ao mesmo tempo sua forma de
agir, pensar e sentir. (HOHMANN &
WEIKART,2011).

A busca por uma estética correta, com reproduções
sistemáticas, com estereótipos e excessivo controle do
professor nas atividades das crianças, é muito comum nos
espaços de educação infantil, sendo assim, não há respeito
a concepção de estética da criança. Neste sentido,
portanto, é necessário, repensar a prática docente, pois as
crianças necessitam criar e recriar, tendo no adulto um
parceiro para seu crescimento e desenvolvimento de
aprendiz, pois, poucos docentes oportunizam que a criança
seja protagonista da sua aprendizagem.

A respeito Cunha fala que:
“...para garantir oportunidades para a
expressão viva da criança, precisamos
considerar que expressar não é responder a
uma solicitação de alguém, mas mobilizar os
sentidos em torno de algo significativo,

1898

Cristiane Aparecida Calabró Severo

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

dando uma outra forma ao percebido e
vivido.” CUNHA (1999).

Os sentidos devem ser ativados nas crianças, através
da motivação, para tanto, é necessário e essencial
enriquecer as crianças com experiências, alimentar a
imaginação,

promover

encontros

com

as

mais

diversificadas linguagens para que elas possam avançar
além do que habitualmente fazem, permitindo-se ter voz,
poesia e sua identidade. (OSTETTO, 2010).
Os adultos muitas vezes, sem intenção, acabam
subestimando, a criança, achando sempre que deve darlhe as coisas tudo pronta, esquecendo que a criança é um
campo fértil, cheia de criatividade e imaginação. Na maioria
das vezes bloqueamos o seu desenvolvimento estético,
direcionando suas expressões artísticas e criativas, lhe
impedindo ao acesso de novos saberes.
A mente humana é curiosa, sendo necessário deixar
a criatividade fluir, dando liberdade de expressão, porém
sem esquecer,da importância do papel do professor de
locutor e organizador da aprendizagem e da criação.
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Para isso, é necessário sair da zona de conforto, onde
modelos e atividades prontas dão lugar para a criatividade
e

autonomia,

com

intencionalidade

e

objetivos

pedagógicos.
O professor se apresenta como integrante principal
entre o que a criança já sabe e o que ela precisa saber,
portanto é necessário que ele esteja atento a todos os
movimentos das crianças e agindo encorajando as
mesmas a caminharem e intervindo quando necessário.
Para acompanhar a evolução das crianças, o
professor deve registrar as evoluções e as dificuldades
apresentadas pelos alunos, analisando sua prática e
retomando seu planejamento.
Ainda, encontramos docentes que se utilizam da sua
ausência enquanto mediador, afirmando muitas vezes que
meninos e meninas precisam caminhar sozinha.
Valorizar o produto final da imaginação da criança, é
dar a criança oportunidade de aprender, é proporcionar, o
descobrir e construir, através da sua própria hipótese e
teoria, sobre os acontecimentos a sua volta.
A brincadeira o desenho e a imaginação já fazem
parte do cotidiano da criança, e ao chegar a escola, é
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necessário que a brincadeira e a imaginação sejam
aguçadas com atividade que as faça avançarem.
Portanto, a escola deve proporcionar ambientes com
os mais variados objetos, que possibilitem as crianças a
aprenderem através das suas próprias descobertas.
(KISHIMOTO, 2010).
Os espaços organizados e acolhedores faz com
que as crianças se sintam seguras, para desenvolverem se
a partir das atividades propostas.
Quando se propõe atividades significativas, as
crianças se envolvem, e a partir da imaginação e da
brincadeira criam e recriam um mundo de fantasias, onde
problematizam e resolvem atendendo assim a necessidade
do momento que aparecem nos registros que fazem no seu
dia a dia, sendo o desenho uma forma de representação
próxima da criança para expor tais sentimentos.
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DIDÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA
O SUPERIOR: PRINCIPAIS DIFRERENÇAS

Sirlene dos Santos Silva

RESUMO
Esse presente artigo tem como objetivo pontuar
algumas das práticas e desafios que os docentes utilizam
para a didática no ensino superior e para a didática do
ensino fundamental. Visto que a forma de ensinar está
cada vez mais voltada para as necessidades e realidades
vivenciadas pelos alunos, de acordo com sua comunidade
e meio social. Sempre pensando que a nossa relação com
a tecnologia nos dias de hoje é muito distante do que era a
30 anos atrás. Mas a ação do professor precisa estar
embasada também em fins pedagógicos, pois trabalhar
somente o meio social do aluno pode significar que a
intenção da escola é aprisioná-lo numa realidade limitada,
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onde o mesmo não poderia ser nada além do que previsto
por ela, e isso não é verdade.
PALAVRAS-CHAVE:

didática;

desafios;

ensino;

universitário; fundamental; professor.

INTRODUÇÃO
As práticas e desafios sobre a forma de ensinar
estão cada vez mais voltados para as necessidades e
realidades vivenciadas pelos alunos, de acordo com sua
comunidade e meio social, por isso, não é apenas ensinar
a matéria que está determinada e sim mostrar para o aluno
que o mundo lá fora faz sentido dentro da escola e vice
versa. Pensando assim a ação do professor precisa estar
embasada também em fins pedagógicos de amplitude,
onde o mesmo não poderia ser nada além do que previsto
por ela, mas mostrar para esse aluno que a escola pode
interagir diretamente com o ambiente social vivido por ele.
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A história da didática surge das ações de Comênio
(1592-1670), um filósofo tcheco que combateu o sistema
medieval e defendeu o ensino de "tudo para todos".
Inclusive ele foi o primeiro teórico a respeitar a inteligência
e os sentimentos da criança como indivíduo pensante, que
tinha como objetivo reformar a escola e o ensino em geral.
Esse termo “didática” deriva do grego, cuja significação é
“arte de ensinar”. O fundamento da didática magna de
Comênio era ensinar tudo a todos, deixando a formação de
um homem ideal em segundo plano.
Didática consiste na análise e desenvolvimento de
técnicas e métodos que podem ser utilizados para ensinar
determinado conteúdo para um indivíduo ou um grupo, a
base da educação é a didática. Ela (a didática) faz parte da
ciência pedagógica, sendo responsável por estudar os
processos de aprendizagem e ensino. Os professores
utilizam a didática como meio para aplicar modelos de
abordagens que possibilitam o aprendizado dos seus
alunos, sempre baseados em seus currículos. Em suma, a
didática é o modo como o professor ensina determinado
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conteúdo para os discentes, garantindo, através de
estratégias, a construção do conhecimento.
No entanto, a didática não deve ser interpretada
como uma prática tecnicista, por mais que pareça. O
objetivo desta é também desenvolver um pensamento
crítico nos formadores, que devem analisar as técnicas e
estratégias utilizadas de modo a reformula-las ou
questiona-las, quando for o caso. Deste modo, pode-se
afirmar que a didática é um estudo reflexivo que, a partir da
capacidade crítica do profissional do ensino, deve auxiliar
na transformação dos métodos didáticos de acordo com o
ambiente ou tempo, por exemplo.
É fundamental que o professor saiba a importância
trabalhar técnicas voltadas à realidade e meio social em
que

o

aluno

está

inserido,

engessando

a

sua

aprendizagem de forma a torná-lo limitado em sua
comunidade ou meio social, desse modo não podemos
pensar

na

interação

social

como

único

fator

de

aprendizado. Diante desses quesitos, o fazer didático que
deve ser aplicado é o que possibilitará a reflexão em
relação a cada situação de aprendizagem (seja ela de
1908

Sirlene dos Santos Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

matérias biologias ou exatas), partindo da realidade em
que professor e aluno estão inseridos e expandindo essa
aprendizagem para outras realidades e meios sociais,
mostrando que aquela realidade está entrelaçada de
alguma maneira com outra realidade, para que o discente
detenha as variadas formas de vivência e habilidades.
O ensino-aprendizagem é um processo que sempre
esteve presente, seja de forma direta ou indireta nos
relacionamentos entre os humanos, pois o ser humano só
se torna individuo quando há interação dele com o mundo
e os símbolos que são atribuídos a sua realidade.
Pensando nesse processo no ambiente universitário, o
bom desenvolvimento desta relação dependerá de um bom
conhecimento e uso de recursos didáticos por parte do
educador,

que

não

pode

se

apoiar

apenas

no

conhecimento de vida e sim no conhecimento empírico.
Segundo Aurélio (1999), didática é arte de ensinar;
o procedimento pelo qual o mundo da experiência e da
cultura é transmitido pelo educador ao educando, nas
escolas ou em obras especializadas. Conjunto de teorias e
técnicas relativas à transmissão do conhecimento.
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O termo didática deriva do grego
didaktiké, que tem o significado de arte
do ensinar. Seu uso difundiu-se com o
aparecimento da obra de Jan Amos
Comenius (l592 – l670), Didactica Agna,
ou Tratado da arte universal de ensinar
tudo a todos, publicada em l657. Nos
dias atuais, deparamo-nos com muitas
definições diferentes de didática, mas
quase

todas

se

apresentam

como

ciência, técnica ou arte de ensinar.
(NOGUEIRA E OLIVEIRA, 2011, p.5).

Uma definição obtida em dicionário vê se como “parte da
Pedagogia que trata dos preceitos científicos que orientam
a atividade educativa de modo a torná-la mais eficiente”
(HOUAISS, 2001. pg. 22).

DESENVOLVIMENTO
Saber lidar com alunos em sala de aula, manter a
harmonia no ambiente, concentração nas disciplinas
ministradas, promover a interação entre eles, mostrar que
1910

Sirlene dos Santos Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v.15 n.4, p.1-1945, abr.2020

cada individuo pode contribuir para o todo e assimilação
dos conteúdos é uma tarefa desafiadora para o professor,
seja ele de ensino fundamental I e II quanto o universitário.
Isso por que a globalização, acompanhada da tecnologia,
traz um envolvimento de distração ao discente em relação
às atividades em sala de aula.
Mas como agir diante de tamanho desafio? Como
aliar a tecnologia a sua aula? Como manter os alunos
entretidos na sua matéria sem que eles se dispensem com
o celular? De acordo Içami Tiba (2006), a aula deve ser
como uma boa refeição, capaz de despertar o paladar, tem
de ser saborosa, ter um cheiro atraente, que mesmo sem
estar com fome, irá fazer o aluno querer provar,
transformando essa degustação em algo inesquecível e
saboroso. Do contrário, uma refeição mal preparada e
desagradável ao olhar, faz com que o indivíduo não sinta
vontade de comer, mesmo que esteja com fome, pode até
provar, mas logo deixará de lado por não ser agradável.
Temos outro exemplo de como a didática pode ser
social e afetiva para trazer o aluno para dentro da escola,
se chama transposição didática. O instrumento através do
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qual

transforma-se

o

conhecimento

científico

em

conhecimento escolar, para que possa ser ensinado pelos
professores e aprendido pelos alunos. Segundo Maura
Dallan, da Fundação Victor Civita, “significa analisar,
selecionar e inter-relacionar o conhecimento científico,
dando a ele uma relevância e um julgamento de valor,
adequando-o às reais possibilidades cognitivas dos
estudantes.”.
O planejamento, a metodologia, o diálogo, são
essenciais para o sucesso da aula. Outra forma de atrair o
aluno a participar dessa dialética ensino-aprendizagem é
envolvê-lo na aula, perguntando sobre assuntos anteriores,
fatos ocorridos na aula passada, falas colocadas em
ênfase e argumentos convincentes ou não, deixar o aluno
participar efetivamente da aula faz com que ele se sinta
parte daquilo e estimula neles o desejo de assistir as
próximas aulas, já antecipando algo interessante e que é
fundamental, pois serve como aperitivo, despertando nele
a vontade de participar da próxima discussão. Quando o
aluno se sente importante à aprendizagem é mais fácil.
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Em se tratando da educação de nível superior,
comparada com a educação de ensino fundamental,
sempre se estimou que para ser considerado um bom
docente universitário, bastaria ter um vasto conhecimento
na área da disciplina lecionada e uma boa oratória; contudo
é perceptível que a cada dia mais os estudantes do nível
superior, chegam com suas personalidades formadas, uma
bagagem de conhecimento muito grande, frutos de uma
sociedade globalizada e informativa.
Muitos desses alunos chegam à universidade com
mais de 25 anos, e um adulto de 25 anos já possui uma
bagagem formada, que pode ou não ser moldada pelo
docente. Já no ensino fundamental a criança chega com
poucas experiências, com uma personalidade ainda a ser
formada e com um desejo muito grande de absorver cada
minuto dessa vida acadêmica, seja ela pela educação ou
pela interação com os colegas nas horas vagas.
Estar aberto a indagações, questionamentos, à
curiosidade dos alunos, faz do professor um ser que
ensina, respeita, e não um ser que só transfere
conhecimento. Segundo Freire (2006), o educador já não é
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apenas o que educa, mas o que, enquanto educa, é
educado, em diálogo com o educando que, ao ser
educado, também educa.
Nesse sentido, podemos afirmar que a postura do
professor na sala de aula deve ser democrática,
independente de qual grau de escolarização estamos
falando, de respeito mútuo e de flexibilidade em relação ao
ponto de vista do aluno (considerando que no ensino
superior ele pode ter até razão, se aquela for à realidade
vivida por ele), sabendo associar sua mediação ao
conhecimento

dos

discentes,

ampliando

esse

conhecimento de forma a somar com o já adquirido pelo
aluno no meio social em que vive.
É importante saber qual é a visão do aluno em
relação a um determinado assunto, pois é dessa forma que
o professor mediador constituirá um caminho para ampliar
esse ponto de vista ou até mesmo reverter essa ideia que
poderá ser equivocada. Vamos usar como exemplo um
aluno que praticou esportes durante a adolescência toda e
hoje padece de um problema crônico no joelho, se o
professor não vivenciou esse tipo de atividade, ele pode
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pedir ajuda para esse aluno, visto que a realidade dele o
permitiu ter essa dinâmica.
Impor-se na sala de aula, como se fosse o detentor
do conhecimento e o “dono do saber ou da razão”, não é o
melhor caminho, muitos professores se dão mal nessa
abordagem, visto que a educação bancária não é mais
utilizada com tanta frequência. O professor que age de
forma imperativa, sem diálogo, sem ouvir as justificativas
dos discentes, está influenciando-o a perder o interesse
pela a aula.
Sabe-se que há professores de postura imperativa e
grotesca, onde quer mostrar para o aluno que ele é quem
manda na sala de aula, deixando o aluno privado de
aprender sobre determinado assunto por conta de um ou
dois minutos de atraso, na maioria das vezes ele nem
começou a apresentar o conteúdo e nem fez a chamada,
mas mesmo assim, não permite a entrada do aluno na sala,
alegando que se o mesmo tivesse interesse, estaria ali
presente desde o início.
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Esse tipo de atitude afasta o aluno da aula, muitas
vezes até da instituição, e pensar que isso acontece
apenas no ensino superior é um erro, afinal, a evasão
escolar no ensino fundamental também é um grande
problema na nossa educação.
Pensando em novas formas de abranger a didática
no dia a dia, trago alguns questionamentos sobre uma
sequencia didática:
✓ Como definir o tema da sequência didática?
As sequências sempre são parte de um planejamento
didático maior, em que você coloca o que espera dos
estudantes ao longo do ano. A escolha dos temas de cada
proposta não pode ser aleatória. Se, por exemplo, seu
objetivo for desenvolver bons leitores, precisa pensar qual
desafio em relação à leitura quer apresentar à classe. Com
base nele, procure os melhores gêneros textuais para
trabalhar. É preciso organizar as ações de modo que exista
uma continuidade de desafios e uma diversidade de
atividades. Converse com o coordenador pedagógico e
com os outros docentes, apresente suas ideias e ouça o
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que têm a dizer. Essa troca ajudará a preparar um
planejamento eficiente.
✓ Como estabelecer conteúdos e objetivos?
Conteúdo é o que você vai ensinar e objetivo o que
espera que as crianças aprendam. Se, por exemplo, sua
proposta for trabalhar com a leitura de contos de aventura,
precisa parar e pensar o que especificamente quer que a
turma saiba após terminar a sequência. Pode ser
comportamento

leitor

do

gênero,

característica

da

linguagem. De nada adianta definir um conteúdo e enxertar
uma série de objetivos desconexos ou criar uma sequência
com muitos conteúdos. Abranger uma ampla escala de
conteúdos e crer que cada um deles gera aprendizagem
significa partir da suposição de que é possível conseguir
aprendizagem realizando atividades breves e esporádicas.
Porém, isso está longe de ser assim.
✓ Qual a melhor forma de organizar a turma?
Cada uma funciona melhor para uma intenção
específica. Você propõe uma atividade no coletivo quando
quer
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procedimentos. Ao participar de um grupo e trocar com os
colegas, a criança tem aprendizados que são úteis quando
ela for trabalhar sozinha. Já uma atividade em dupla é
interessante quando quiser que o aluno tenha uma
interação mais focada, apresentando suas hipóteses e
confrontando-as com o outro. As propostas individuais, por
sua

vez, permitem à criança pôr em

xeque os

conhecimentos que construiu. Essas organizações são
critérios didáticos que precisam ser pensados com base
nos objetivos da cada etapa e nas características da
classe.
✓ Como flexibilizar as atividades?
É bem provável que você tenha, na turma, crianças com
necessidades educacionais especiais (NEE). E elas não
podem ficar de fora do planejamento. Procure antecipar
quais ajustes podem ser necessários para que elas
participem das propostas. As adaptações não devem ser
vistas como um plano paralelo, em que o aluno é
segregado ou excluído. A lógica tem que ser o contrário:
diferenciar os meios para igualar os direitos, principalmente
o direito à participação e ao convívio.
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Agora pensando na didática universitária, é de grande
importância o desenvolvimento de habilidades acadêmicas
suficientemente eficazes, buscando ter uma visão de
mundo, ciência, ser humano e educação compatível com a
realidade atual; ai estaria um perfil fundamental do papel
do professor e sua mediação nos processos de elaboração
do conhecimento, que passa pelo professor e chega ao
aluno de maneira que ele se aproprie desse conhecimento.
O ensino tem, portanto, segundo Bulgraen, apud
Libâneo (1994), como função principal garantir o processo
de transmissão e assimilação dos conteúdos do saber
escolar e através desse processo, o desenvolvimento de
capacidades cognoscitivas dos alunos, de maneira que, o
professor planeje, dirija e comande o processo de ensino,
tendo em vista estimular e suscitar a atividade própria dos
alunos para a aprendizagem.
O professor reflexivo vai além dos muros da escola,
pesquisa, inova e transforma. Traz a realidade para dentro
das quatro paredes. Aplica métodos inovadores na didática
do ensino superior e da educação fundamental. Nas
práticas universitárias temos ideias como: pesquisas
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voltadas para o meio social, partindo de sua realidade e
abrangendo essas pesquisas para uma amplitude,
desenvolverá no aluno uma capacidade crítica e reflexiva
dos conteúdos assimilados. Já na educação fundamental,
podemos

nos

apoiar

em:

brincadeiras

regionais,

conhecimentos de ideias diferentes, mostrando que o
nosso país (ou até os países vizinhos) é de uma cultura
muito abrangente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Visto tudo que apresentamos até aqui, vimos que o
ensino fundamental e o ensino superior têm as suas
características próprias e a sua didática, porém, a forma
como o professor trata o aluno não muda muito. Diante
disso, cabe ao professor buscar as ferramentas adequadas
para atrair a atenção do aluno, despertando nele a vontade
de aprender e continuar aprendendo. Dar aula não é
apenas chegar à frente dos alunos e despejar conteúdo,
está muito, além disso.
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Os equipamentos audiovisuais auxiliam muito nesse
caso, no entanto, não são suficientes. O planejamento, a
metodologia, o diálogo, são essenciais para o sucesso da
aula. Estar aberto a indagações, questionamentos, à
curiosidade dos alunos, faz do professor um ser que
ensina, respeita, e não um ser que só transfere
conhecimento, que usa a sala de aula como palco de alta
afirmação.
A ação do professor precisa estar embasada
também em fins pedagógicos de amplitude, pois trabalhar
somente o meio social do aluno pode significar que a
intenção da escola é aprisioná-lo numa realidade limitada,
onde o mesmo não poderia ser nada além do que previsto
por ela. O conhecimento tem que ser aliado e não apenas
um lado ou outro, a realidade de fora da escola e a
realidade dentro, devem andar juntas, unidas.
A aula deve ser atraente, planejada, participativa e
acolhedora, pois avaliar o aluno através de métodos
tradicionais pode lavá-lo ao fracasso, “medi-lo” por
acúmulo de conteúdos supostamente armazenados não irá
transformá-lo num ser crítico e reflexivo, mas transformá-lo
em um ser mecanizado, robótico, onde o professor fala e o
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aluno na sua passividade acumula o que foi falado e
armazena na mente para transmitir a outros da mesma
maneira que foi transmitido a ele.
Isso vale tanto para o ensino universitário quanto ao
fundamental. Embora polêmico, não é difícil constatar que
o ensino torna-se muito mais eficaz quando os alunos de
fato participam. As aulas tornam-se muito mais vivas
quando são participadas com perguntas feitas aos alunos,
e pelos alunos. Elas conduzem a rumos diferentes,
conforme as respostas dos alunos.
É importante que seja construída uma visão crítica
sobre

a

metodologia

no

processo

de

ensino-

aprendizagem, conduzindo a pensar na necessidade da
capacidade do professor em refletir em favor de uma
metodologia que seja atrativa e interessante.
Dessa forma as atividades de ensino devem
promover aprendizagens mais significativas e funcionais
possíveis, que tenham sentido e desencadeiem uma
atitude favorável para realizá-las, que permitam o maior
número de relações entre os distintos conteúdos, que
constituam estruturas de conhecimento, por um lado. Por
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outro lado, devem facilitar a compreensão de uma
realidade que nunca se apresenta compartilhada.
Desta forma o Ensino Superior é desafiador, pois
precisa ser inventado ou reinventado diariamente. Já o
ensino fundamental, passa por vários processos para ser
moldado e eficaz. A educação é considerar que o mundo
social faz parte do cotidiano e, portanto, está presente na
vida do acadêmico. Nenhum conteúdo é tão completo a
ponto de ignorar as transformações que ocorrem
diariamente na sociedade.
Portanto,

a

didática

do

ensino

superior

e

fundamental traz práticas e desafios, onde se faz
necessário o desenvolvimento de ambientes de ensinoaprendizagem com condições para o desenvolvimento da
autonomia dos sujeitos, levando-os a aprender de forma
crítica e reflexiva.
É importante também que o professor assuma a
função

de

criar

situações

para

momentos

de

questionamentos, propiciando situações de desafios a
serem vencidos pelos alunos, para que possam construir
conhecimentos e aprender além do seu meio social, com
amplitude de conhecimentos onde não se sintam
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engessados à realidade fora do seu cotidiano. Desse jeito
podemos crer que a didática do ensino superior é tão
importante e dinâmica quanto a do ensino fundamental.
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A INFÂNCIA E SUAS MÚLTIPLAS
CONCEPÇÕES
Erika Marques de Oliveira Dias

Falar sobre infância não é algo fácil. Para se ter uma
noção global do que acontece nessa fase é preciso retomar
a infância do ponto de vista histórico, pois, a infância em si
não existiu simultaneamente:
A ideia de infância é uma ideia moderna.
Remetidas para o limbo das existências
meramente potenciais, durante grande parte
da Idade Média, as crianças foram
consideradas como meros seres biológicos,
sem estatuto social nem autonomia
existencial. [...] Daí que, paradoxalmente,
apesar de ter havido sempre crianças, seres
biológicos de geração jovem, nem sempre
houve infância (SARMENTO, 2003, p. 3).

Ao longo dos Séculos não havia instituições
voltadas para elas. Na Europa durante o período medieval,
o que predominava era uma infância delimitada a um
período relativamente curto e frágil, em que as crianças
eram tratadas como mini adultos. As mesmas eram
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obrigadas a realizar tarefas como tal e permaneciam nos
mesmos locais em que se encontravam os adultos, sem
que existisse alguma instituição exclusiva para o cuidado
especificamente com elas.
Como problemática, tem-se o sentimento de
indiferença, uma vez que a infância era um período frágil e
a possibilidade de perder as crianças era muito grande. Era
comum o fato de não ver pais ou as próprias mães em luto
por conta do falecimento de uma criança, porque
geralmente as famílias eram muito numerosas e segundo
porque a infância não cobrava sentimentos paternais.
Áries ao estudar os retratos e imagens referentes a
este período conseguiu identificar elementos específicos
da concepção de infância na sociedade medieval, antes e
após o Século XII, apresentando períodos importantes da
história, onde a criança não era considerada um ser
perfeito e acabado, igualada a uma espécie de animal de
estimação em face do seu desenvolvimento biológico:
Até por volta do século XII, a arte medieval
desconhecia a infância ou não tentava
representá-la; é difícil acreditar que essa
ausência se devesse à falta de habilidade ou
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de competência. Parece mais provável que a
infância não tivesse lugar naquele mundo
(ÁRIES, 1973, p. 23).

Ainda de acordo com o autor, a ideia do adulto em
miniatura demonstrava uma grande falta de consciência,
compreensão e de sentimento da infância; a falta de
cuidados

e

proteção;

a

falta

de

higiene

e

a

instrumentalização educacional; além dos maus tratos
físicos e psicológicos, em que a criança muitas vezes era
abandonada à sua própria sorte.
No Brasil, essa concepção não era muito diferente,
uma vez que os documentos nacionais não apresentavam
referências à infância da época. Ainda, tem a questão da
colonização portuguesa, em um período em que muitas
crianças trazidas pelos navios negreiros acabavam sendo
escravizadas; As crianças indígenas foram catequisadas,
deixando de lado sua cultura e suas crenças. Enfim,
durante todo o processo, várias foram as consequências
para os diferentes grupos sociais de crianças, o que refletiu
por longos anos na forma de descaso

para com as

crianças e com sua educação e desenvolvimento.
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No caso das crianças vindas de famílias pobres, o
registro que se tem na literatura é que as mesmas eram
entregues à própria sorte e só recebiam a educação
necessária caso encontrassem uma família rica que os
apadrinhasse. Se isso não ocorresse eram obrigadas a
trabalhar, encurtando a infância, sendo introduzidos na
sociedade como aprendizes de marinheiro no caso dos
meninos; e ao trabalho doméstico no caso das meninas
(KRAMER, 1996).
Deve-se destacar ainda que no Brasil após a fase
de catequização em meio ao processo de colonização e
escravidão, os governantes criaram a primeira legislação
voltada para a defesa da criança escrava, em 1871, ao final
do período imperial. A Lei nº 2040/1871 em seus Art. 1º e
2º trouxeram a “Lei do Ventre Livre”, a fim de assegurar
que todas as crianças nascidas após a sua promulgação
estariam livres, garantindo o fim da escravidão na infância,
bem como a proibição da venda de crianças menores de
12 anos, no período da monarquia (MATTOSO, 1988).
Essa visão de infância só começou a mudar no
Século XVIII, quando finalmente houve uma redução da
mortalidade infantil e o sentimento em relação à elas
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começou a mudar por parte principalmente dos familiares
e da sociedade (ARIÈS, 1979).
Criança e infância não são considerados sinônimos,
pois: “a história da infância não é propriamente uma história
das crianças, mas das representações que elaboramos
destas, já que dispomos de poucas provas de como viviam,
como

eram

tratadas

[...]”

(BUCKINGHAM

apud

SACRISTÁN, 2005, p. 26).
Assim, ocorreram mudanças consideráveis no que
diz

respeito

à

concepção

de

infância

onde

a

institucionalização se fez necessária:
Com efeito, a escola está associada à
construção social da infância, dado que, (sic)
a sua constituição pelo Estado de meados do
século XVIII institui, pela primeira vez, a
libertação das atividades do trabalho
produtivo para um sector do grupo geracional
mais novo (inicialmente constituído só por
rapazes da classe média urbana), sendo
progressivamente alargado a toda a
geração,
com
a
proclamação
da
escolaridade obrigatória (SARMENTO, 2003,
p. 3-4).

Assim, nasceu o conceito de disciplina voltada para
a infância. As instituições escolares começaram a surgir
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com a intenção de controlar e direcionar, considerando a
criança

como

um

ser

incompleto

e

ausente

de

experiências. A socialização começou a surgir como
exigências e deveres da aprendizagem, trazendo consigo,
uma massificação do ambiente escolar (FOUCAULT apud
SARMENTO, 2003, p. 4).
Com o tempo, novas concepções de ensino
precisaram ser criadas e repensadas. A concepção de
criança e infância que originou as instituições escolares
precisaram também ser mudadas, para que, outra imagem
de infância pudesse surgir, direcionando novos olhares:
“Se a escola de crianças pequenas precisa ser preparatória
e oferecer continuidade com a escola elementar, então
nós, como educadores, já somos prisioneiros de um
modelo que termina como um funil” (MALAGUZZI, 1999, p.
101).
Ou seja:
Possibilidade, inferioridade, outro rechaçado,
material da política. Marcas sobre a infância
deixadas por um pensamento. Marcas de
uma Filosofia da Educação. Marcas que
situam a infância em uma encruzilhada entre
a educação e a política. Primeiras marcas da
infância na Filosofia da Educação. Antigas
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marcas da infância. Marcas distantes.
Primeiras? Antigas? Distantes? (KOHAN,
2011, p. 59).

A infância é como uma espécie de afirmação,
espaço para a liberdade, apresentando uma metáfora da
criação do pensamento, atrelada a uma imagem de
ruptura,

descontinuidade,

no

sentido

de

desobedecer. Assim, diante do exposto, é necessário
reconfigurar as práticas escolares repensando na visão
criada pela sociedade:
Quem é a criança na qual a prática é
centrada? [...] não existe algo como ‘a
criança’ ou ‘a infância’, um ser e um estado
essencial esperando para ser descoberto,
definido e entendido, de forma que
possamos dizer a nós mesmos e aos outros
‘o que as crianças são e o que a infância é’.
Em vez disso, há muitas crianças e muitas
infâncias, cada uma construída por nossos
‘entendimentos da infância e do que as
crianças são e devem ser’ (DALHBERG,
2003, p. 63).

Quando a concepção de infância passou a ser
pluralizada, foi possível abrir novas possibilidades de
modificar também a forma de se trabalhar com elas. A
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multiplicidade das infâncias deve despertar o olhar docente
para o que as crianças realmente se interessem, passando
a ouvi-las, vê-las e considerá-las, enriquecendo as práticas
docentes. Assim, a prática passou de ser centrada nos
adultos e nas suas expectativas e abriu espaço para que
as crianças se tornassem protagonistas do processo de
ensino e aprendizagem.
Nos dias atuais, as regras de conduta ainda são
institucionalizadas pela sociedade, porém, são feitas de
acordo com cada faixa etária e se expressam de formas
variadas. É possível notar ainda uma fragmentação entre
os atores sociais e uma profunda crise institucional na
sociedade em que vivemos (KRAMER, 1996).
O PROTAGONISMO INFANTIL E O EXEMPLO DE
REGGIO EMILIA
A infância pode ser considerada heterogênea uma
vez que a sociedade contribui para o desenvolvimento de
múltiplas infâncias, socialmente diferentes. A infância pode
ser reinventada a todo o momento, podendo-se criar a sua
própria imagem do que e como as crianças devem agir.
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Algumas concepções concentram-se no que as crianças
são, o que elas têm, e o que podem ou devem fazer,
enquanto que em outros momentos, concentra-se no que
as crianças não são, no que elas não têm e no que elas
não podem fazer (RINALDI, 2012).
As crianças constroem suas próprias culturas em
vista da dos adultos. Com seus colegas, elas vivenciam e
experimentam diferentes maneiras de ser, envolvendo-se
em uma pluralidade de conhecimentos e relações
diferentes.
É possível perceber também que o mundo infantil é
extremamente heterogêneo, fazendo com que as crianças
estejam sempre em contato com diferentes realidades,
aprendendo novos valores e estratégias que venham a
contribuir para a formação da sua identidade pessoal e
social (NARODOWSKI, 2001).
A sociedade do conhecimento traz entre outras
questões para o desenvolvimento das crianças e do campo
educacional que as crianças devem ser protagonistas do
seu próprio conhecimento uma vez que se tornaram peçachave na sua inserção na sociedade e juntamente com os
adultos, devem se tornar capazes de se envolverem na
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construção social, com o compartilhamento de diferentes
responsabilidades e saberes, seja com seus colegas seja
com os adultos (SARMENTO, 2003).
A infância contemplada na Educação Infantil,
envolve pluralidades e singularidades, necessitando serem
levadas em consideração durante todo o processo. O
protagonismo contribui para que as crianças possam se
livrar das amarras estabelecidas pelas escolas não
precisando desobedecer para garantir o protagonismo
infantil. Para isso a escola deve considerar esse
protagonismo, repensando em suas práticas e trazendo
maior leveza ao ensinar e aprender.
O protagonismo infantil remete dentre outras
questões ao conceito de Reggio Emilia, na Itália, trazendo
a concepção de que o futuro estaria ligado a educação:
Um dos pontos fundamentais da filosofia de
Reggio Emilia é a imagem da criança como
alguém que experimenta o mundo, que se
sente uma parte do mundo desde o momento
do nascimento; uma criança que está cheia
de curiosidade, cheia de desejo de viver;
uma criança que tem muito desejo e grande
capacidade de se comunicar desde o início
da vida; uma criança que é capaz de criar
mapas para a sua orientação simbólica,
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afetiva, cognitiva, social e pessoal. Por causa
de tudo isso, uma criança pequena pode
reagir com um competente sistema de
habilidade, estratégias de aprendizagem e
formas de organizar seus relacionamentos.
[...] a nossa imagem é de uma criança que é
competente, ativa e crítica [...] (RINALDI,
2012, p. 76-77).

O precursor dessa nova visão de ensino foi Lóris
Malaguzzi, que juntamente com outras pessoas da
comunidade, incorporaram e aprimoraram suas ideias. Um
ponto importante a ser destacado é que além da
metodologia diferenciada, as escolas não possuíam muros,
o que de certa forma as mantiveram próximas do contato
com a comunidade, com as famílias e a sociedade,
permitindo também o tão comentado protagonismo infantil..
Assim: “[...] gostaria de salientar a participação das
próprias crianças - elas são capazes, de um modo
autônomo, de extrair significado de suas experiências
cotidianas

através

de

atos

mentais

envolvendo

planejamento, coordenação de ideias e abstrações”
(MALAGUZZI, 1999, p. 91).
Os docentes devem repensar em suas práticas a fim
de serem mediadores do conhecimento dessas crianças:
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“Aprender a reaprender com as crianças é a nossa linha de
trabalho, [...] as crianças não são moldadas pela
experiência, mas dão forma à experiência” (MALAGUZZI,
1999, p. 98).
A concepção de Malaguzzi em consonância com os
moradores da cidade italiana basearam-se no pressuposto
de que toda criança nasce com “cem linguagens”, em que
devem ser escutadas e reconhecidas em suas múltiplas
potencialidades e especificidades, priorizando a autonomia
e o seu desenvolvimento.
Para que isso ocorra, as escolas foram criadas
como uma espécie de laboratório do fazer, espaço que
pedagogicamente se organiza através de linguagens
gráficas e pictóricas, da criação de modelos e maquetes,
de linguagens como

o corpo em movimento, as

brincadeiras, os tipos de comunicação verbal e não verbal,
o

pensamento

lógico

e

científico,

dentre

outras

competências e habilidades, compreendendo que a
criança aprende com o corpo todo. Além disso a presença
dos pais e da comunidade como um todo é essencial na
construção da educação dos pequenos (MARTINS, 2016).
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Ou seja, com o passar do tempo, as mudanças que
ocorreram na sociedade exigiram da escola repensar em
seus processos de ensino e aprendizagem, criando
maiores vínculos com a escola em uma relação recíproca
e comprometida com o desenvolvimento pleno dessas
crianças. Nesse sentido, é preciso discutir sobre possíveis
estratégias de ensino que possam vir a favorecer o
protagonismo infantil, como por exemplo, os espaços e
práticas na Educação Infantil.
Uma estratégia interessante pode envolver a escuta
por parte do docente. Saber o que as crianças querem
aprender e como querem sobre determinado assunto
facilita o desenvolvimento do protagonismo por parte das
crianças, lhes dando a liberdade de conduzir seu processo
de aprendizagem e descobertas.
Quando o docente se preocupa com isso, ele deve
provocar

novas

oportunidades

para

o

crescimento

intelectual dos pequenos, especialmente quando as
escutas baseiam-se nas próprias palavras das crianças
para reestimular a discussão sobre determinado assunto
(EDWARDS, 1999).
Desta forma:
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As crianças, como entendidas em Reggio,
são protagonistas ativas e competentes que
buscam a realização através do diálogo e da
interação com outros, na vida coletiva das
salas de aula, da comunidade e da cultura,
com os professores servindo como guia
(MALAGUZZI, 1999, p. 160).

Quando falamos em escuta na Educação Infantil,
estamos falando de um processo que exige uma prática em
que o docente deve proporcionar um ambiente acolhedor,
com interação e desenvolvimento. Para isso, existe a
necessidade de utilizar diferentes práticas voltadas para a
comunicação, onde elas possam se expressar e se
desenvolver a partir da escuta.
O exemplo de Reggio Emilia, ainda está presente
nos dias atuais, uma vez que a Pedagogia da Escuta tem
se mostrado cada vez mais importante no trato com as
crianças da Educação Infantil. É preciso levar esta escuta
para o convívio e o relacionamento fora da escola, com os
pais e responsáveis a fim de que todos possam contribuir
com a aprendizagem.
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