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QUEM CONTA, CANTA E ESCREVE. POR DETRÁS DAS LETRAS: UM
OLHAR SOBRE A LITERATURA PERIFÉRICA
Jéssica Gomes Frederico Nunes

INTRODUÇÃO
Ao pensar em nossas aulas e como incluir o antiracismo nas discussões pode-se pensar sobre
os territorios que vivemos e expandir o conhecimento deste espaço usando a lieratura períferica como
suporte para essas discussões. Na zona sul de São Paulo existe um movimento de valorização do
território muito importante sobre pluralismo cultural que deve ser conhecido e valorizado. Sobre esta
literaura que retrata esta pesquisa.
O inicio da Literatura Marginal é uma escolha complexa; e pode ser usada nas aulas mostrando
como é possivel a transformação dos espaços com arte. Sobre como iniciou este tipo de literatura não
sabemos ao certo. Os marcos históricos estudados no currículo escolar, datas são colocadas para definir
melhor o objeto de estudo, possibilitando a separação de movimentos ou gerações dentro de
determinado contexto. Os primeiros autores dessa literatura marginal recebem o nome de Geração de
Mimeógrafo, em referência ao equipamento usado pelos escritores para realizar cópias manuais de
papel em grande escala para fazer a “impressão” de seus livros de forma artesanal. O grupo era
formado, sobretudo, por artistas que rejeitavam qualquer modelo pré-existente.
A classificação de literatura marginal não se dá somente não só a temática dos textos, uma vez
que a realidade das pessoas à margem da sociedade já era retratada por autores mais tradicionais, como
Jorge Amado e Graciliano Ramos, em suas respectivas obras Capitães da areia e Vidas Secas. Contudo,
esses autores não são considerados marginais.
O termo Marginal pertence à literatura produzida fora do centro, ou seja, à margem das
sociedades mais abastadas. Obras produzidas em bairros distantes, principalmente dos extremos das
Zonas da capital paulista — como Capão Redondo (Zona Sul), Brasilândia (Zona Norte) e Cidade
Tiradentes (Zona Leste) — são classificadas como periféricas. Seus autores são moradores dessas
regiões e conhecem, portanto, a realidade de que tratam. Exemplo disso é a Coperifa, “cooperativa”
de escritos periféricos, fundada em 2001, na região do Capão Redondo comandado pelo poeta Sérgio
Vaz. Este movimento periférico de escritores tem mais 800 títulos publicados.
Os principais temas das obras escritas na periferia de São Paulo, pouco difere dos personagens
de Jorge Amado ou Aluízio de Azevedo. O ambiente desprovido de cultura, saúde e educação trazem
Jéssica Gomes Frederico Nunes
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na fala de moradores/escritores narrativas como temas, violência, gênero e sexualidade, corpos
dissidentes, negritude, questão indígena, classe, infância, velhice e deficiência. Para retratar estes
temas que ainda existem nas regiões distantes do centro ou dos bairros nobres, os autores fazem do
conto ou da poesia seu instrumento de contestação e luta.
Carolina Maria de Jesus é o marco da produção literária nas periferias de São Paulo. Quarto de
Despejo — Diário de uma favelada (1960), retrata a realidade da autora, moradora da favela do
Canindé, ou seja, é uma perspectiva de dentro uma comunidade de quem conhece as mazelas sociais
daquele lugar.
Antes de Quarto de Despejo a sociedade brasileira só sabia do dia a dia dos bairros
improvisados pelas observações de alguns jornalistas (que na época também eram romancistas), como
Aluízio de Azevedo (1857-1913) já citado acima e João Antônio Ferreira Filho (1937 – 1996),
jornalista e escritor. O jornalista ficou muito conhecido pelos seus textos de observação das zonas mais
excluídas da capital. João Antônio descrevia a realidade das zonas periféricas, estava inserido nesta
região periférica, porém há diferença da realidade descrita por Carolina de Jesus teve em seu livro.
De vocabulário simples, Quarto de Despejo é fruto de registros de alguns diários de Carolina
Maria neles é possível acompanhar a rotina da catadora de papéis pela cidade de São Paulo e o dia a
dia da favela do Canindé entre os anos de 1955 e 1959. Com relatos fieis à realidade da época, Carolina
mostrou a sociedade como realmente funcionava a vida à margem da sociedade.
Apesar de ter continuado com publicações de seus livros — Casa de alvenaria: diário de uma
ex- favelada (1961); Pedaços da fome (1963); e Provérbios (1965) — depois do sucesso da autora há
um hiato de quase trinta anos até que outro livro periférico faça sucesso no território nacional. Foi
somente na década de 1990 que os livros vindos dessa cultura voltaram a ser populares.
No período entre 1990 e o início dos anos 2000, obras como A margem do vento (1991), de
Sérgio Vaz, e Capão Pecado (1997), de Férrez, publicam literatura periférica, tanto que até hoje esses
livros são usados como referência na hora de tratar sobre o assunto. “Cala a boca, negro e pobre aqui
não tem vez! Cala a boca! Cala a boca uma porra, agora agente fala agora agente canta, e na moral
agora agente escreve”. Ferréz
Movimentos como a revista Caros Amigos e a criação da Cooperifa (Cooperativa Cultural da
Periferia) deram força para a produção da literatura periférica, cujo grande representante é o livro
Cidade de Deus (1997), de Paulo Lins, que após sua adaptação ao cinema, em 2002, trouxe ainda mais
força e curiosidade sobre o que a periferia poderia produzir.
Hoje que apesar de parecer frágil a Literatura Periférica vem crescendo continuamente dentro
das comunidades brasileiras graças a outros movimentos culturais - como o hip hop e slams - que
Jéssica Gomes Frederico Nunes
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também são retratados nessas publicações.
As obras literárias periféricas estão inseridas conscientização de suas comunidades, o contexto
explicitam e denunciam os acontecimentos, os processos sociais de exclusão que estão presente na
sociedade contemporânea.
Fique à vontade para entrar no mundo adulto da violência gratuita, do grande plano
de manipulação que joga contra o revoltado e tão cansado povo brasileira, da covardia
sem limites, do esfacelamento de famílias, do rio de sangue temperado com baixa
estima, e das vielas cheias de corpos cansados demais para entender a difícil
engrenagem de uma sociedade fantoche [...] não culpai meu pai esse povo que não
sabe votar [ ] a verdade é que o Estado está organizado para não deixar que a elite
perca poder econômico e político, estão todos preparados para boicotar qualquer
tentativa de crescimento da classe tida por eles como mais baixa, que na real somos
nós. (FERRÉZ, 2005, p.57)

A escrita literária é forte e marcante, marcada pela ironia, rebeldia e contestação, que se
manifesta, sobretudo, no teor academicamente incorreto, onde há gírias, revolta e denuncia.
A LEI DO MAIS FRACO

A reportagem Fora da margem, uma das que retratam a literatura proveniente da periferia
paulistana, escrita crua e nua vinda o subúrbio há um encantamento causado pelo entrelaçamento das
gírias e dores , da melodia e da exclusão cantada em versos e prosas.
A reportagem citada acima traz artistas já conhecidos e personagens novos que discursão contra
o extermínio, a segregação e resistência de uma população invisível dos cantos da cidade.
Cala a boca, negro e pobre aqui não tem vez! Cala a boca! Cala a boca uma porra, agora agente
fala agora agente canta, e na moral agora agente escreve. Ferréz.
Esta forma de representar como escritor acima mostrado por Ferrez, vem trazer como tema
literário, a condição de exclusão a qual vive inserida grande parte da população periférica. Ainda que
esta representação, num primeiro momento, seja permeada pela firmeza e vocabulário comum vem
num sentido de denunciar e criticar a condição de invisibilidade dos negros na periferia de São Paulo.
Refere-se à exclusão social que o amordaçou e calou por muitos anos. O negro não tem voz
nem direitos há muito tempo, e ao poder expressar se torna visto pela sociedade.
Na fala de Ferrez ele apresenta a possibilidade de ser ouvido, pois agora canta e escreve.
A periferia traz ainda um cenário de poucas opções para seus moradores, nesse ambiente de
conflito ideológico entre quem pode e quem não pode exercer o poder de fala na esfera pública, na luta
entre implantação de dispositivos de cerceamento do discurso e a resistência a estes mecanismos
(Foucault, 2010), que se manifesta intensamente a disputa de/pela representação.
Considerando esta fala, aquele que consegue quebrar o que esta cristalizada pode servir de
Jéssica Gomes Frederico Nunes
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exemplo para os que ainda não possuem voz.
Vejamos o texto a seguir, como se constroem essas vozes no texto intitulado Rio de Sangue:
Fique a vontade para entrar no mundo adulto da violência gratuita, do grande plano
de manipulação que joga contra o revoltado e tão cansada povo brasileiro, da covardia
sem limites, do esfacelamento de famílias, do rio de sangue temperado com baixa
estima, e das vielas cheias de corpos cansados demais para entender a difícil
engrenagem de uma sociedade fantoche [...] não culpai meu pai esse povo que não
sabe votar [ ] a verdade é que o Estado está organizado para não deixar que a elite
perca poder econômico e político, estão todos preparados para boicotar qualquer
tentativa de crescimento da classe tida por eles como mais baixa, que na real somos
nós. (FERRÉZ, 2005, p.57).

Entendendo como excluídos os indivíduos de uma comunidade que, de alguma forma, são
subjugados por muitas vezes não falarem ou escrever de uma forma aceita socialmente no mundo
letrado acadêmico, fica à margem na produção cultural, isso porque há eficazes dispositivos de
impedimento (Foucault, 2010).
O fazer artístico que ecoa das periferias, nos centros comunitários, nos saraus e bares. A poesia
nasce da observação do cotidiano nas comunidades como é visto no texto Rio de sangue.
A literatura Periférica cresce através das possibilidades dos marginalizados serem ouvidos,
surgem vozes conscientes da vontade e desejo de mudar os ambiente e trazer melhorias para as
camadas pobres vindas das periferias marcadas pela violência, onde na palavra, na prosa ou na rima
possam expressar.
Exemplo disso são os escritores, grupos de rap e ativistas que questionam e denunciam as
atrocidades que ocorrem a olhos vistos e não são defendidos. A comunidade periférica às vezes vivem
em condição subumana e o estado os mantém ás margens de direitos básicos.
Quando músicos, poetas, rappers se unem para levar a conscientiza e mostrar ao estado, aos
outros grupos sociais as atrocidades que lhes são impostas, nasce à lei do mais fraco. Suas vozes ecoam
em livros, CDs vendidos nos encontros. Através da coletividade que produzem cultura, a qual sustento
aparece com venda de suas obras.
Assim, sustento que escritores Paulo Lins, Sergio Vaz e Ferréz e rappers como Gog, Mano
Brown, Emicida, entre tantos outros podem ser vistos como percursores dessa expressão literária
periférica, por meio do letramento cultural e da escrita literária, consolidando assim seu próprio lugar
e trabalho de enunciação, de onde falam e ouvem sua própria voz.

MARCO FUNDAMENTAL DA LITERATURA PERIFÉRICA EM SÃO PAULOJéssica Gomes Frederico Nunes
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SARAU

Viu-se anteriormente que a literatura periférica foi se expandindo e abrindo espaço para
discussões sociais e territoriais. Porém mesmo discorrendo-se sobre sua função social e de
empoeiramento dos artistas e autores da periferia vê-se a necessidade de entender como surgiu todo
esse movimento que hoje parece bem estruturado.
O papel do “popular” na cultura popular é o de fixar a autenticidade das formas
populares enraizando-as nas experiências das comunidades populares das quais elas
retiram o seu vigor e nos permitindo vê-las como expressão de uma vida social
subalterna específica, que resiste a ser constantemente reformulada enquanto baixa e
periférica. (HAAL, 2011, p. 323)

Embora não seja possível estabelecer, neste momento, um nível confiável de quando tudo
comecou a ser produzido a literatura nascida na periferia de São Paulo tem uma

certa

originalidade, isso não nos diz que não sofre outras influências.
No discurso das letras e textos não há evidencias de estragerismo. Porém a forma que se
apresentam porexemplo o Sarau. Este tipo de reunião artística muito disseminada nos salões
das elites parisienses no Século XIX foi trazido para o Brasil. Fora de uso há muitos anos, o
sarau ressurgiu num boteco de quebrada na periferia da Zona Sul de São Paulo com os poetas
da Cooperifa em 2001. Os saraus franceses eram reuniões da eleite social onde tocavam,
cantavam e liam textos dos intectuais da época.
Num boteco na zona Sul artitas recitam versos sobre as diferenças sociais,
pobreza, miséria, a luta do dia a dia. O espaço pode parecer diferente, mas intectualidade
esta presente naqueles que compoem músicas, poemas e contos numa linguagem e
discurso únicos de autoria dos próprios frequentadores do sarau, letras de canções e muitos
RAPs em composições que abordam a realidade local.
Sarau criado por Vaz e Marco Pezão em 2001 no Taboão da Serra, migrado 2 anos depois para
o Bar do Zé Batidão no bairro Chácara Santana na periferia da Zona Sul de São Paulo onde está até
hoje realizando encontros semanais ininterruptos todas as quartas-feiras dos quais participam cerca de
50 poetas e mais de 100 pessoas na plateia. É o maior e mais antigo sarau da periferia de São Paulo.
Neste local o discurso nasce na oralidade e apresentado à plateia do boteco. Depois
nascem os livros e se estrutura o dito para o papel.
Essa assimilação ressignificada de modelos externos à cultura brasileira é uma das
chaves para entender a cultura periférica, porém não única. A base fundamental da
cultura periférica é a cultura popular no sentido de contemporânea e também histórica
(WILLAMS, 2007, p. 319).
Jéssica Gomes Frederico Nunes

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 4, n. 2, p. 1-56, fev. 2022

9

Ve-se que toda a originalidade e a força da cultura da periferia e da literatura periférica
esta na ação popular, posto que é uma produção simbólica que nasce das classes populares,
para ela voltada num movimento de autovalorização e reconhecimneto .

QUEM CONTA, CANTA E ESCREVE. POR DE TRAZ DAS LETRAS.

É perceptível que literatura periférica traz benefícios para o território de onde vem. A
literatura brasileira tem se mostrado, ao longo das ultimas decadas, como um lugar possível para a
escuta da minoria, onde escritores, poetas encontram suporte.
Na entrevista a qual esta pesquisa se baseia mostra que a voz do gênero feminino, seja a
afrodescendente, ou ainda a indígena esta presente caso de Luz Ribeiro apresentada na reportagem
que analizada. Luz Ribeiro é um exemplo dos artistas que ganharam projeção e fizeram carreira
graças aos eventos de literatura nas periferias. Hoje, ela é uma poeta reconhecida na cena literária.
Tem dois livros de poesias publicados e, em 2016, foi a primeira mulher a vencer o campeonato
nacional de slam. Por causa do título conquistado, a poeta representou o Brasil na Copa do Mundo
de Slam, que aconteceu na França, no ano seguinte. "Hoje posso dizer que vivo da palavra", diz ela
que, além de escrever, também dá aulas e oficinas de escrita criativa.
Como Luz Ribeiro representante do feminino na poesia periférica conta nas suas poesias sua
própria história traçada nos versos com protesto e firmeza.
Assim sendo, a identidade feminina suburbana, através da transgressão, se coloca
como negadora de qualquer pretensão ao uso de uma racionalidade que não reflita
suas existências periféricas. Assim, as personagens femininas se colocam como
sujeitos periféricos que buscam a construção de uma identificação a partir de
referenciais próprios, porque internos. Há, com isso, a inserção de vozes silenciadas
em processo de construção da sua própria historicidade. A representação feminina,
sob essa ótica, resgata o universo cultural e altera o acontecer ficcional alicerçado na
ideologia vivenciada (SACRAMENTO & NEIVA, 2011, p.87).

A prosa e poesia relatam e ecoa às vozes daqueles que foram os silenciados de uma
sociedade estabelecida possam enfim falar.
Procura-se mostrar a necessidade de identificar essas vozes e definí-las dentro e fora da
poesia, compreendendo a importância e urgência destes discursos de uma realidade social brasileira
até então escrita por pessoas não pertencentes a este lugar. Cita-se Sergio Vaz:
A literatura na periferia não tem descanso, a cada dia chega mais livros. A cada dia
chega mais escritores, e, por consequência disso, mais leitores. Só os cegos não
querem enxergar este movimento que cresce a olho nu, neste início de século. Só os
surdos não querem ouvir o coração deste povo lindo e inteligente zabumbando de
amor pela poesia. Só os mudos, sempre eles, não dizem nada. Esses custam a acreditar.
Jéssica Gomes Frederico Nunes
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Não quero nem falar dos saraus que estão acontecendo aos montes, pelas quebradas
de São Paulo. Isto me tomaria muito tempo. Haja visto as dezenas de encontros
literários, pipocando nas noites paulistanas. Cada qual do seu jeito, cada qual com seu
tema, cada qual a sua maneira de cortejar as palavras. Mas eu quero falar mesmo e da
poesia que se espalhou feito um vírus no cérebro dos homens e mulheres da periferia.
Pois é, essa mesma poesia que há tempos era tratada como uma dama pelos
intelectuais, hoje vive se esfregando pelos cantos dos subúrbios à procura de novas
emoções. O Tal poema, que desfilava pela academia, de terno e gravata, proferindo
palavras de alto calão para plateias desanimadas, hoje, anda sem camisa, feito
moleque pelos terreiros, comendo miudinho na mão da mulherada. Vocês, por acaso,
já ouviram falar do tal poema concreto? Pois é, os trabalhadores e desempregados
estão construindo bibliotecas com eles, nas favelas. E o lobo mau pode assoprar que
não derruba. Apesar da pouca roupa que lhe deram está se sentindo todo importante
com sua nova utilidade. A periferia nunca esteve tão violenta, pelas manhãs é comum
ver, nos ônibus, homens e mulheres segurando armas de até 400 páginas. Jovens
traficando contos, adultos, romances. Os mais desesperados, cheirando crônicas sem
parar. Outro dia um cara enrolou um soneto bem na frente da minha filha. Dei-lhe um
acróstico bem forte na cara. Ficou com a rima quebrada por uma semana. A criançada
está muito louca de história infantil. Umas já estão tão viciadas, que, apesar de tudo e
de todos, querem ir para as universidades. Viu quem mandou esconder ela da gente,
agora a gente quer tudo de uma vez! Dizem por aí que alguns sábios não estão
gostando nada de ver a palavra bonita beijando gente feia. Mas neste país de pele e
osso, quem sábio? Quem é o feio? E olha que a gente nem queria o café da manhã, só
um pedaço de pão. Que comam brioches! Não, não é Alice no país da maravilha, mas
também não é o inferno de Dante. É só o milagre da poesia. Literatura, pão e poesia Sergio Vaz.

A autora Elisabeth Muylaert Duque Estrada destaca a importância de onde se fala para
legitimar as narrativas autobiográficas marginais às formas formais/ canônicas. Sobre a presença de
literatura legitima, não na questão social, mas também pela forma que é apresentada , mesmo não
sendo formal ou canônica deve ser vista a grandeza de sua força. Foucault, como já citado o conceito
de intelectual. Em Microfísica do poder (1979), encontramos um ensaio sobre o assunto, ali anunciase o aparecimento de uma nova forma de posicionamento do intelectual: não mais como aquele que
dizia a verdade aos que ainda não a viam e em nome dos que não podiam dizê-la. Mais do que um
novo papel para o intelectual, trata-se de uma nova exigência, sobre a figura do intelectual no caso
abaixo:
Ora, o que os intelectuais descobriram recentemente é que as massas não necessitam
deles para saber; elas sabem perfeitamente, claramente, muito melhor do que eles; e
elas o dizem muito bem. Mas existe um sistema de poder que barra, proíbe, invalida
esse discurso e esse saber. Poder que não se encontra somente nas instâncias superiores
da censura, mas que penetra muito profundamente, muito sutilmente em toda a trama
da sociedade. Os próprios intelectuais fazem parte desse sistema de poder, a “ideia”
de que eles são agentes da “consciência” e do discurso também faz parte desse
sistema. O papel do intelectual não é mais o de se colocar “um pouco na frente ou um
pouco de lado” para dizer a muda verdade de todos; é antes o de lutar contra as formas
de poder exatamente onde ele é, ao mesmo tempo, o objeto e o instrumento; na ordem
do saber, da “verdade”, da “consciência” (FOUCAULT, 1979, p.71).

Não pode- se deixar de mostrar a legitimidade quanto esta representatividade, já que em
Jéssica Gomes Frederico Nunes
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seus poemas Sergio Vaz mostra outras vozes como se pode ver nos versos de Cinzas, presente no
livro Colecionador de Pedras:
No incêndio na favela
Dirce perdeu tudo que tinha,
Mas o que ela não tinha
é o que mais faz falta pra ela...
(VAZ, 2013, p. 135)

Uma das temáticas exploradas no poema refere-se às privações experiências num ambiente na
periferia, o que provavelmente proporciona acidentes como este incêndio vivenciado por Dirce, uma
mulher à margem da sociedade.
A análise de alguns poemas nos remete a questões acerca dos limites entre centro e periferia.
Os incêndios em barracos são comuns comunidades.
No poema Gente Miúda, por exemplo, é possível perceber a força e o limite entre as areas
urbanas centr e periferia e o tratamento dado aos moradores, conforme os seguintes versos:
Daniel
Não tinha documentos
Rg, certidão ou carteira profissional.
Não tinha sobrenome
Não tinha número
Nem cidade natal.
Quase um bicho, dormia na rua sobre as notícias.
E acordava na sarjeta,
na calçada ou no lixo.
Os dentes, em intervalos,
Mastigavam migalhas do mundo,
as sobras do planeta.
(...)Morreu, Velho e batido,
Depois de viver,
Todos os dias,
Durante trinta e sete anos,
Como se nunca tivesse existido.
(VAZ, 2013, p.30)

Observa-se neste poema que Daniel pertence à uma sociedade marginalizada , vive e morre
sem ser notado, estabelecendo-se aqui uma definição nítida e poética aos conceitos de viver e
existir, explorados de forma distintiva e dicotômica. Através do discurso desenvolvido nos versos,
há claramente a importância da legitimação do centro para o ser humano fazer parte de uma
sociedade.
Nota-se “os dentes, em intervalos” pobres da periferia poucos tem acesso aos serviços
prioritarios de saúde, uma simples inferência sobre a diferença social.
“Morreu, Velho e abatido” na periferia ser velho aos 37 anos é comum, muitos dos moradores
morre antes da face adulta, principalmente os jovens negros, chega ser um genocídio como retratado
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também nas pesquisas “Morte de Jovens negros na periferia: dois pesos, duas medidas” e “Mortes de
jovens negros na periferia: armadilhas do poder”.
Nos versos Daniel é indigente,
Não tinha documentos
Rg, certidão ou carteira profissional.
Não tinha sobrenome
Não tinha número
Nem cidade natal.

Os números sobre as estatísticas das mortes dos jovens negros em São Paulo são “alarmantes”.
O Mapa da Violência entre os anos de 2003 e 2014 houve no Brasil uma queda no número de
homicídios por armas de fogo da população branca e um aumento de vítimas da população negra,
representando uma queda de 26,1% no segmento branco e um aumento de 46,9% no negro. Então nos
mostra que o jovem negro, periférico tem mais chances de morrer, ou melhor, de ser morto.
São versos periféricos que denunciam estas atrocidades e jogam na cara do governo sua falta
de comprometimento.
Sergio Vaz e tantos poetas e poetizas levam a todos os lugares mostrando a possibilidade de
que a escrita seja um transporte para melhorias de todo território periférico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não briga com luta, briga tem hora para acabar, uma luta é para sempre.
Sérgio Vaz
Observa-se que esta pesquisa veio mostrar a literatura periférica, os discursos e
representatividade que sua narrativa traz, e como professores podem utilizar-se desta literatura para
compor seu planejamento e combater a discriminação. Por ser uma literatura não canônica existe pouco
material para basear-se, mostra- se então alguns marcos do nascimento dessa literatura e sua
expansão.E pouco se fala do seu em sala de aula.
Expôs-se aqui por meio de algumas análises textuais que Ferréz, Sergio Vaz e Luz Ribeiro
como representantes dessa forma de escrita.
Viu-se que os poemas, contos e músicas possuem algumas características em comum. O retrato
da periferia e suas mazelas. A representação dos territórios é nítida em todos os poemas oriundos da
periferia.
Entende-se que esta forma de expressão configura e o legitima como sendo intelectuais
Jéssica Gomes Frederico Nunes
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periféricos devidos suas origens, sua arte literária, o estilo na linguagem.
Mostra-se e expõem-se aspectos do projeto de representação destes artistas e a busca da
visibilidade da periferia através de seus versos.
A pesquisa aqui apresentada não é algo inédito, porém procura-se mostrar a possibilidade da
continuidade e visibilidade destes poetas estão fora dos grandes circuitos editoriais e o uso deste
material para o professor .Expandir a cultura periférica pode ser uma forma de representar o território
que muitos alunos vivem.
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA APRENDIZAGEM
Marcia Batista de Albuquerque

O Lúdico apresenta valores para todas as fases da vida. Na idade
infantil e na adolescência a finalidade é essencialmente pedagógica. A criança
opõe uma resistência à escola e ao ensino, porque acima de tudo ela não é
lúdica, não é prazerosa.
Segundo Piaget (1975), o desenvolvimento da criança acontece
através do lúdico. Ela precisa brincar para crescer, precisa do jogo como
forma de equilibração com o mundo.

É uma verdade que o brinquedo é apenas um suporte do jogo, do
brincar, e que é possível brincar com a imaginação. Mas é verdade,
também, que sem o brinquedo é muito mais difícil realizar a
atividade lúdica. (KISHIMOTO, 1994:p.42)

Para o autor da citação, o lúdico, é muito importante para a saúde
mental do ser humano, pois é um espaço e um direito de toda a criança para
o exercício da relação afetiva com o mundo, com as pessoas e com os objetos.
Para Kishimoto (1994), o lúdico possibilita o estudo da relação da
criança com o mundo externo, integrando na formação de sua personalidade.
Através da atividade lúdica, a criança forma conceitos, seleciona ideias,
estabelece relações lógicas, integra percepções, o que é mais importante, vai
se socializando.
A convivência de forma lúdica e prazerosa com a aprendizagem
mostrará a criança estabelecer relações cognitivas.
De acordo com Teixeira (1995), o lúdico é uma atividade que tem valor
educacional e tem sido utilizada como recurso pedagógico.
Segundo Teixeira (1995), são várias as razões que levam os
professores a utilizarem o lúdico como recurso no processo de ensinoaprendizagem:
• As atividades lúdicas correspondem a um impulso natural da criança,
e neste sentido, satisfazem uma necessidade interior,
• O lúdico apresenta dois elementos que o caracterizam: o prazer e o
esforço espontâneo.
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Portanto, segundo Teixeira (1995), as atividades lúdicas são
excitantes, mas também requerem um esforço voluntário;
• As situações lúdicas mobilizam esquemas mentais. Sendo uma
atividade física e mental, a ludicidade aciona e ativa as funções psiconeurológicas e as
operações mentais, estimulando o pensamento.
A diferença entre um jogo pedagógico de um outro de caráter apenas
lúdico é desenvolver o jogo pedagógico com a intenção de provocar
aprendizagem significativa, estimular a construção de novo conhecimento e
principalmente despertar o desenvolvimento de uma habilidade operatória.
Portanto, o desenvolvimento de uma aptidão ou capacidade cognitiva
e apreciativa específica que possibilita a compreensão e a intervenção do
indivíduo nos fenômenos sociais e culturais e que o ajude a construir
conexões.
Segundo Teixeira (1995), percebe-se que os professores precisam
utilizar-se do lúdico na educação infantil, pois ao separar o mundo adulto do
infantil, e ao diferenciar o trabalho da brincadeira, a humanidade observou a
importância da criança que brinca.

Os efeitos do brincar começam a ser investigados pelos
pesquisadores que consideram a ação lúdica como
metacomunicação, ou seja, a possibilidade da criança compreender
o pensamento e a linguagem do outro. Portanto, o brincar implica
uma relação cognitiva e representa a potencialidade para interferir
no desenvolvimento infantil. (TEIXEIRA, 1995:p.12)

Para Vygotsky (1984), a aprendizagem e o desenvolvimento estão
relacionados, sendo que as crianças se relacionam com o objeto e o meio
social, internalizando o conhecimento advindo de um processo de construção.
O brincar permite, ainda, aprender a lidar com as emoções. Pelo
brincar, a criança equilibra as tensões provenientes de seu mundo
cultural, construindo sua individualidade, sua marca pessoal e sua
personalidade. (VYGOTSKY, 1984:p.42)
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Desta forma, a escola deve facilitar a aprendizagem utilizando-se de
jogos que criem um ambiente alfabetizador para favorecer o processo de
aquisição de autonomia de aprendizagem.
Para tanto, o saber escolar deve ser valorizado socialmente e a
alfabetização deve ser um processo dinâmico e criativo.
Com a utilização desses recursos pedagógicos, o professor poderá
utilizar-se, por exemplo, de jogos e brincadeiras em atividades de leitura ou
escrita em matemática e outros conteúdos, devendo, no entanto, saber usar
os recursos no momento oportuno, uma vez que as crianças desenvolvam o
seu raciocínio e construam o seu conhecimento de forma descontraída.

As atividades lúdicas têm o poder sobre a criança de facilitar tanto
o progresso de sua personalidade integral, como o progresso de
cada uma de suas funções psicológicas, intelectuais e morais. Ao
ingressar na escola, a criança sofre um considerável impacto físicomental, pois, até então, sua vida era exclusivamente dedicada aos
brinquedos e ao ambiente familiar. (VYGOTSKY, 1984:p.45)

Na escola, a criança fica muitas horas e provocando sua ausência e
desanimo escolar.
Para Vygotsky (1984), o crescimento exige maior consumo de energia
e não se pode permitir que a criança permaneça, por longo tempo, trancafiada
na sala de aula, calma e quieta, quando ela mais necessita de movimento.
Portanto, a escola deve partir de exercícios e brincadeiras simples para
incentivar a motricidade e as habilidades normais da criança em um período
de adaptação para, depois, gradativamente complicá-los um pouco
possibilitando um melhor aproveitamento geral.
Para Vygotsky (1984), com as atividades lúdicas, espera-se que a
criança desenvolva:
•

a coordenação motora,

•

a atenção,

•

o movimento ritmado,

•

conhecimento quanto à posição do corpo,

•

direção a seguir e outros;

•

participando do desenvolvimento em seus aspectos biopsicológicos e
sociais;
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desenvolva livremente a expressão corporal que favorece a
criatividade,

• adquira hábitos de práticas recreativas para serem empregados
adequadamente nas horas de lazer,
• adquira hábitos de boa atividade corporal,
• seja estimulada em suas funções orgânicas, visando ao equilíbrio da
saúde dinâmica e
• desenvolva o espírito de iniciativa, tornando-se capaz de resolver
eficazmente situações imprevistas.

3.1 O papel do lúdico na escrita

Achando que a alfabetização se limita às quatro paredes da sala de
aula e o método adequado dá ao professor o controle da alfabetização de seus
alunos, o próprio professor entra em conflito frente à situação de que o número
de crianças com acesso à alfabetização aumentou e trouxe, como
consequência, o fracasso escolar .
Para Vygotsky (1984), a principal condição necessária para que uma
criança seja capaz de compreender adequadamente o funcionamento da
língua escrita, é que essa criança descubra que a língua escrita é um sistema
de signos que não tem significado em si.
Para Vygotsky (1984), cita que é importante mencionar a língua escrita,
como a aquisição de um sistema simbólico de representação da realidade.
Também contribui para esse processo o desenvolvimento dos gestos, dos
desenhos e do brinquedo simbólico, pois essas são também atividades do
caráter representativo, isto é, utilizam-se de signos para representar
significados.
O desenhar e brincar deveriam ser estágios preparatórios ao
desenvolvimento da linguagem escrita das crianças. Os educadores
devem acompanhar esse processo através de seus momentos
críticos até o ponto da descoberta de que se pode desenhar não
somente objetos, mas também a fala. Se quiséssemos resumir
todas essas demandas práticas e expressá-las de uma forma
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unificada, poderíamos dizer o que se deve fazer é, ensinar às
crianças a linguagem escrita e não apenas a escrita de letras.
(VYGOTSKY, 1984, p.44).

Piaget confirma a importância do lúdico para a educação da criança. As
crianças têm maneira de ver, sentir e pensar que lhe são próprias e só
aprendem através da conquista ativa, ou seja, quando elas participam de um
processo que corresponde à sua alegria natural.
A educação mais eficiente é aquela que proporciona atividades,
autoexpressão e participação social às crianças. Ele afirma que a
escola deve considerar a criança como atividade criadora e
despertar, mediante estímulos, as suas faculdades próprias para a
criação produtiva. Sendo assim, o educador deve fazer do lúdico
uma arte, um instrumento para promover a facilitar a educação da
criança. (VYGOTSKY, 1984, p.44).

Para Piaget (1975) o jogo faz o ambiente. Em suas palavras: somente
no ambiente natural da criança é que ela poderá ter um desenvolvimento
seguro.
Piaget (1975), mostra claramente em suas obras que os jogos não são
apenas uma forma de desafogo ou entretenimento parta gastar energia das
crianças, mas meios que contribuem enriquecem o desenvolvimento
intelectual.
Para Piaget (1975), os jogos e as atividades lúdicas tornara-se
significativas à medida que a criança se desenvolve, com a livre manipulação
de materiais variados, ela passa a reconstituir, reinventar as coisas, o que já
exige uma adaptação mais completa.
No entanto, se a criança consegue uma escola comprometida com o
seu desenvolvimento e que compreenda as suas necessidades de correr,
brincar, jogar, de expandir-se em vez de tornar-se prisioneira por várias horas,
com certeza será uma criança alegre e feliz.

3.2 Os benefícios do Lúdico
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As brincadeiras, para a criança, 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.
De acordo com Negrine (1987), os jogos lúdicos devem ser a base
fundamental dos exercícios físicos impostos às crianças pelo menos durante
o período escolar. Como benefício intelectual, o brinquedo contribui para a
desinibição, produzindo uma excitação mental e altamente fortificante.
Negrine (1987), afirma que os jogos podem ser a única maneira de
penetrar os sistemas formais. Suas palavras confirmam o que muitas
professoras de primeira série comprovam diariamente, ou seja, a criança só
se mostra por inteira através das brincadeiras.
Como benefício social, a criança, através do lúdico representa
situações que simbolizam uma realidade que ainda não pode alcançar;
através dos jogos simbólicos se explica o real e o eu. Por exemplo, brincar de
boneca representa uma situação que ainda vai viver desenvolvendo um
instinto natural.
Como benefício didático, as brincadeiras transformam conteúdos
maçantes em atividades interessantes, revelando certas facilidades através
da aplicação do lúdico. Outra questão importante é a disciplinar, quando há
interesse pelo que está sendo apresentado e faz com que automaticamente a
disciplina aconteça.
Assim, os benefícios didáticos do lúdico são procedimentos didáticos
altamente importantes; mais que um passatempo; é o meio indispensável para
promover a aprendizagem disciplinar, o trabalho do aluno e incutir-lhe
comportamentos básicos, necessários à formação de sua personalidade.
De acordo com Negrine (1987), estudar as relações entre as atividades
lúdicas e o desenvolvimento humano é uma tarefa complexa, e para facilitar o
estudo classificou-se o desenvolvimento em três fases distintas: aspectos
psicomotores, aspectos cognitivos e aspectos afetivo-sociais.

Os aspectos cognitivos dependem, como os demais, de
aprendizagem e podem variar desde simples lembranças de
aprendido até mesmo formular e combinar idéias. Já os aspectos
afetivo-sociais incluem sentimentos e emoções, atitudes de
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aceitação e rejeição de aproximação ou de afastamento.
(NEGRINE:1987, p.46)

O fato é que esses três aspectos interdependem uns dos outros, ou
seja, a criança necessita dos três para tornar-se um indivíduo completo. Ainda
com respeito às categorias psicomotoras, cognitivas e afetiva, assim como a
seriação dos brinquedos, deve-se levar em conta cinco pontos básicos:
1. Integração entre o jogo e o jogador, deixando-o aberto para o mundo
para transformá-lo à sua maneira;
2. O próprio corpo humano é o primeiro jogo das crianças;
3. Nos jogos de imitação, a imagem ou modelo a ser seguido é
importante;
4. Os jogos de aquisição começam desde cedo e para cada idade existe
alguns mais apropriados;
5. Os jogos de fabricação ajudam na criatividade, no sentimento de
segurança e poder sobre o meio.

3.3 O lídico no ensino-aprendizagem

A leitura é o reconhecimento e compreensão das palavras e frases
segundo Vygotsky (1984), a escrita é muito mais difícil do que parece, embora
sua aprendizagem interaja com a da leitura.
Ao incluir a escrita com a leitura, vê-se que aprender a ler é uma tarefa
muito difícil para a criança no início de sua escolarização. Neste momento, as
habilidades psicomotoras incluem destreza manual e digital, coordenação
mãos-olhos, resistência a fadiga e equilíbrio físico.
Segundo Vygotsky (1984), para a criança, a escrita é uma atividade
complexa, o jogo, ao contrário, é um comportamento ativo cuja estrutura ajuda
na apropriação motora necessária para a escrita.
Para Vygotsky (1984), ao lado das atividades de integração da criança
à escola, deve-se promover a leitura e a escrita juntamente, utilizando-se para
isto a dramatização, conversas, recreação, desenho, música, histórias lidas e
contadas, gravuras, contos e versos.
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Para alguns pensadores, as atividades lúdicas realizadas pelas
crianças permitem que elas se desenvolvam, alcançando objetivos como a
linguagem, a motricidade, a atenção e a inteligência.
Segundo Vygotsky (1984), o papel da escola é promover o
posicionamento da criança em espaços diferenciados; temporal, vivida a partir
da marcação rítmica, escrita, através da movimentação ampla, direção
esquerda-direita.
Negrine (1987) lembra que as crianças que falam mal são também as
crianças que pouco brincam, pois há uma estrita relação entre o brinquedo e
a linguagem.
Resumindo as ideias, a escola deve aproveitar as atividades lúdicas
para o desenvolvimento físico, emocional, mental e social da criança.
Linguagem e brinquedo mostram sua origem comum em vários aspectos.
Através do símbolo lúdico corporal e concreto, orienta-se a criança para as
palavras.
No ensino da leitura e escrita, deve-se levar em conta o
relacionamento da estrutura da língua e a estrutura do lúdico.
Podem-se também estabelecer relações entre o brinquedo sócio
dramático das crianças, na sua criatividade, desenvolvimento
cognitivo e as habilidades sociais. (NEGRINE: 1987, p.64)

Entre

elas

destacam-se:

criação

de

novas

combinações de

experiências; seletividade e disciplina intelectual; concentração aumentada;
desenvolvimento de habilidades de cooperação entre outros.
Para Maluf (2003), as crianças classificadas como lúdicas, são mais
engajadas em atividades físicas durante o brinquedo, mais alegres e bemhumoradas, mais flexíveis com o grupo, saíram-se melhor em tarefas como:
sugerir novas ideias sobre o uso do brinquedo, novos títulos para histórias,
listas mais ricas de nome de animais, de coisas para comer, de brinquedos,
etc.
Afirma ainda o autor que todas as matérias escolares permitem
aproveitar a ludicidade para cada tipo de conhecimento.
Sendo assim, para a criança fazer a transposição entre a língua oral e
a escrita, é necessário trabalhar primeiramente o concreto, pois para ela a
alfabetização torna-se mais fácil através da ludicidade.
Marcia Batista de Albuquerque
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Para Maluf (2003), a função dos brinquedos, na obtenção de melhor
equilíbrio emocional de crianças, foi percebida e utilizada na área educacional,
pois atividades físicas e recreativas influenciam positivamente vários outros
aspectos afetivo-sociais das crianças.
O brinquedo, como atividade agradável, não pode ser confundido
com um jogo de sentido de “partidas competições”, que podem
significar obrigação, treinamento, atividade difícil, fanatismo,
ansiedade etc. (MALUF, 2003: p. 43).

Toda vez que a competitividade ou a agressividade superam os demais
atributos jogo e brinquedo, este passa a ser jogo-vício ou jogo-obrigação. O
jogo-brinquedo é, em essência, de natureza criativa. A maioria dos escritores
e artistas criativos apresentam uma atitude bem-humorada e lúdica diante da
vida.
As crianças com curiosidades mais altas tiveram melhores respostas
quando podiam manipular objetos através das atitudes lúdicas, encontrando
correlação entre o brinquedo e o comportamento de busca de informação.
A educação psicomotora, na idade escolar, deve ser, antes de tudo,
uma experiência ativa de confrontação com o meio. A ajuda
educativa proveniente dos pais e do meio escolar tem a finalidade
não de ensinar à criança comportamentos motores. (MALUF, 2003:
p. 45).

Todos os jogos e brincadeiras infantis, que parecem apenas
passatempos, na verdade, preparam o terreno para um aprendizado posterior.
No entanto, embora brincar seja natural para a criança, não convém
dar-lhe liberdade total, onde quer), assim como é contraditório dirigí-la sempre.
Para Maluf (2003), o movimento da criança melhora através do
pensamento

enriquecido

pela

orientação

interna,

pois

inteligência,

pensamento e ação constituem um círculo fechado.
Educar não é só ensinar a ler, a resolver um problema, a dar forma
a um pensamento. É, principalmente, atender às necessidades do
desenvolvimento da criança, a fim de prover a plena realização de
sua personalidade. (MALUF, 2003: p. 46).

A necessidade de autoexpressão é mais presente ainda que a
necessidade de sobrevivência. Ela se satisfaz nas atividades criadoras,
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proporcionando expansão as ideias e aos sentimentos, possibilitando
assimilar alegrias e eliminar as frustrações de cada dia.
Realiza-se também pela satisfação das curiosidades próprias de cada
idade e da necessidade de esforço, bem como pela integração com os grupos
através das atividades recreativas e socioculturais.
O brincar pode ser visto, portanto, como a base sobre a qual se
desenvolvem o espírito construtivo, a imaginação, a faculdade de
sistematizar, de interagir socialmente, abrindo caminho para o
desenvolvimento do trabalho, da ciência e da arte. (MALUF, 2003:
p. 53).

Através do lúdico, mostrará o professor que a aprendizagem é ativa,
dinâmica e contínua, ou seja, uma experiência basicamente social, que tem a
capacidade de conectar o indivíduo com sua cultura e meio social mais amplo.
A atividade lúdica prepara a alfabetização bem como toda a
aprendizagem intelectual ou de relação com o mundo da cultura.
Para Maluf (2003), quando o professor das séries iniciais tiver se
conscientizado de que essa educação pelo movimento é importante para o
processo pedagógico, que permite à criança resolver mais facilmente os
problemas atuais de sua escolaridade e a prepara, por outro lado, essa
atividade ocupará um lugar privilegiado ao lado da leitura, da escrita e da
matemática, matérias ditas com base, à sua existência futura de adulto.
O
professor constatará que esse material educativo não-verbal
constituído pelo movimento é por vez um meio insubstituível para afirmar certas percepções,
desenvolver formas de atenção, pôr em jogo aspectos da inteligência, realizando o sonho da
criança de, ao caminhar para a escola, encontrar um amigo, um líder, alguém muito consciente
que se preocupa com ela fazendo-a sorrir e aprender ao mesmo tempo. (MALUF, 2003: p. 55).

Para Piaget (1975), o uso que a criança faz destes vocábulos lembra
um conjunto de símbolos, definidos subjetivamente, pois pode mudar sua
significação em um único dia. Ex.: a criança emite sons diferentes toda vez
que vê o mesmo brinquedo (boneca) no decorrer de um único dia.
Em outras ocasiões a criança age e em seguida verbaliza algo. Este
comportamento indica que os esquemas verbais são diretamente ligados às
ações realizadas sobre o meio.
A construção da noção do tempo exige também o desenvolvimento da
representação, pois assim será permitido à criança pegar um objeto e recordar
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um fato relativo a ele, reconstituindo um acontecimento não mais ligado à
percepção direta.
Uma vez interiorizada a imitação fornece, aos simples exercícios
motores, todo um simbolismo gestual e passa a funcionar na ausência do
modelo, evoluindo assim a linguagem. Passando-se para a “fase” da
brincadeira simbólica, posteriormente surge o desenho na vida da criança.
Para Piaget (1975), todo esse simbolismo intervém de forma decisiva
no desenvolvimento psicológico, enriquecendo as relações interindividuais,
antes restritas à imitação de sons e gestos, dando lugar a uma comunicação
mais ampla com o meio. Piaget considera esta passagem um exemplo de
generalização construtiva.
Um desenvolvimento lúdico, que inclui aprender a ouvir opiniões
diferentes
e
a contra-argumentar, estabelecendo comparações objetivas
entre várias maneiras de se compreender um mesmo fato, pouco a pouco vai contribuir para
tornar a criança apta a um intercambio, real com os outros, favorecendo a troca de experiências,
por estar baseada na cooperação e na reciprocidade. (PIAGET:1975, p. 85)

O “fazer” é um dos critérios essenciais a orientar as condutas do
professor frente às crianças.
Sendo assim, o que realmente importa é selecionar o maior número
possível de situações que promovam o desenvolvimento de habilidades
variadas, pois o objetivo é sempre a aprendizagem.

A partir do momento em que as atividades começaram a ser
oferecidas em sala de aula, notamos um progresso que repercute
em todo conjunto, apesar de não ser manifestado imediatamente,
mas, o avanço registrado numa situação, logo interfere em outras
e, num espaço não muito longo de tempo, as diferenças de
progresso vão se somando e darão lugar futuramente ao progresso
total, global. Isto justifica a importância de se trabalhar com uma
série de atividades lúdicas, (PIAGET:1975, p. 86)

A criança deve sentir-se sempre capaz de exercitar o que foi proposto.
O progresso dos movimentos, do ponto de vista quantitativa, surge através do
funcionamento de um esquema. Esse progresso repercute nos demais
movimentos, possibilitando a introdução de outras e mais complexas
atividades.
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3.4 O papel do professor

Aponta Kishimoto (2006), que a prática do professor a serem criadas e
trabalhadas por um profissional da educação infantil, está no bom
relacionamento entre o professor e o aluno, pois irá, depender, desse
relacionamento uma situação propícia para o processo ensino-aprendizagem.
Como bem ressalta:
Esta relação, que existe em função de um trabalho dos alunos com
o conhecimento, mediado pelo professor, o qual deve ter o papel de
facilitador. Uma boa relação confunde-se muitas vezes com aquela
em que um professor „bonzinho ‟, „ camarada ‟, „amigo‟, fecha os
olhos para as exigências do trabalho escolar, prioriza circunstancia
particulares de existência do aluno, erigindo-as como pilares da
inviabilização de um verdadeiro formador. (KISHIMOTO,2006, p.
168).

Portanto, a função real do professor é exercer o papel mediador, e a
ideia da construção do conhecimento, tanto como orientador do planejamento
pedagógico, quanto da seleção e tratamento dos conteúdos curriculares. O
brincar apresenta-se por meio de várias categorias de experiências do
material ou dos recursos que a criança utiliza.
“Essas categorias incluem: a mobilidade física das crianças; a
combinação e associação entre eles; a linguagem oral e gestual que oferecem
vários

níveis

de

organização

a

serem

utilizados

para

brincar”.

(KISHIMOTO,2006, p. 170).
É

o professor da instituição infantil, ajuda a estruturar o campo das

brincadeiras na vida das crianças.
O papel social principal da escola é gerar desenvolvimento e
aprendizagem. No entanto, por diferentes razões, a escola não tem
conseguido cumprir essa função e, por outro lado, o que
encontramos é um espaço institucional carregado de fracasso
escolar tornando-se, muitas vezes, fracasso de vida.
(KISHIMOTO,2006, p. 170).
A intervenção intencional baseada na observação das brincadeiras
das crianças, oferecendo-lhes material adequado assim como um
espaço estruturado para brincar permite o enriquecimento das
competências imaginativas, criativas e organizacionais infantis.
(KISHIMOTO,2006, p. 170).
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Estudar no ambiente onde a criança interage, aprende, brinca, se
socializa e cria vínculos com seu mundo exterior parece tarefa fundamental e
insubstituível neste momento.
Vigotsky

(1984)

em

um

de

seus

vários

estudos

sobre

o

desenvolvimento infantil garantiu que o faz de conta das brincadeiras ajuda
as crianças a resolverem conflitos internos ou dependeria da ajuda de um
adulto.

Assim, ao estabelecer critérios para distinguir o brincar a criança
cria uma situação imaginária. Esta não é uma ideia nova, na medida
em que situações imaginárias no brinquedo sempre foram
reconhecidas; no entanto, sempre foram vistas somente como um
tipo de brincadeira. (VIGOTSKY,1984 .41)

Assim, o que para nós é o simples fato de brincar, para a criança são
situações cotidianas em que ela pode tomar decisões a seu modo. Muitas
vezes se observamos bem, as decisões diferem das nossas, é a
personalidade sendo moldada.
Como processos naturais entrelaçados com os culturais, e que,
portanto,

não

encontra

suas

bases

somente

no

indivíduo,

mas,

fundamentalmente nas relações sociais.
A responsabilidade da educação e do professor é enorme, e,
consequentemente, ao professor definir qual concepção de vida e sociedade
será apresentada em sala de aula, bem como quais conteúdos e métodos
serão adequados para que os alunos desenvolvam o domínio dos
conhecimentos e a capacidade de compreender a realidade social.

A escola representa o principal espaço social no qual se dá a educação
formal na nossa cultura. Sua principal função é assegurar aos alunos
um
sólido
domínio
de
conhecimentos
e
habilidades.
(KISHIMOTO,2006, p. 174).

Portanto, o professor deve verificar que com brincadeiras e jogos o
espaço escolar se transforma em um espaço agradável, prazeroso, em sala
de aula.
Assim, fazer variar as posições, atirar ou rolar os objetos, levantar
uma caixa, fazer flutuar, vazar água, etc., são experiências ativas
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que ainda estão, evidentemente, longe da experiência científica,
mas que são já o equivalente funcional da experiência para ver.
(PIAGET,1975 p. 30)

Através dos jogos e brincadeiras, o educando encontra apoio para
superar

suas

dificuldades

de

aprendizagem,

melhorando

o

seu

relacionamento com o mundo.
Para isso, o professor deve conhecer as crianças como seus costumes,
valores, crenças, etnias etc. das crianças com as quais trabalha respeitando
suas diferenças e ampliando suas pautas de socialização.

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. (KISHIMOTO,2006, p. 179).

Na escola de educação infantil o professor é o parceiro mais
importante, onde sua função é o de proporcionar e garantir um ambiente rico,
prazeroso e saudável.
Para isso, se faz necessário compreender melhor as crianças. Pois
antes de frequentar a escola, elas vivem no seu universo. O desejo de
conhecer tudo em volta de si, faz de seus movimentos e brincadeiras, o seu
mais sério meio de apropriar-se do mundo e comunicar-se com ele.
No entanto, ao chegar à escola, tudo aquilo que representa sua forma
de viver, compreender socialmente e culturalmente é anulado.
Sendo assim, a formação de professores, é hoje uma preocupação. O
professor é a peça fundamental nesse processo, devendo ser encarado como
um elemento essencial. Quanto maior e mais rica for a sua história de vida
profissional, maiores serão as possibilidades de desempenhar uma prática
educacional significativa.
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CONTRIBUIÇÕES DOS CONTOS DE FADAS NA CONSTRUÇÃO DO
IMAGINÁRIO INFANTIL

Vanessa Villas Boas1
Resumo
Este artigo reflete sobre a importância do brinquedo e da brincadeira do faz de conta para o
desenvolvimento infantil, a contação de histórias é uma das atividades mais antigas de que se tem
conhecimento, nos remete aos tempos do surgimento do homem há milhões de anos. Contar histórias
e versos constituem práticas da cultura humana que antecedem a criação e desenvolvimento da escrita
e algumas considerações sobre a relação do aprender e o brincar.
Palavras-chave: Contação de História. Educação Infantil. Contos de Fada.
Abstract
This article reflects on the importance of toys and make-believe games for child
development, storytelling is one of the oldest activities that is known, reminding us of the times of the
emergence of man millions of years ago. Telling stories and verses are practices of human culture that
precede the creation and development of writing and some considerations on the relationship of
learning and playing.
Keywords: Storytelling. Infantile Education. Fairy Tales.
Resumen
Este artículo reflexiona sobre la importancia de los juguetes y los juegos de fantasía para el
desarrollo infantil, la narración de cuentos es una de las actividades más antiguas que se conoce,
recordándonos los tiempos del surgimiento del hombre hace millones de años. Contar historias y versos
son prácticas de la cultura humana que preceden a la creación y desarrollo de la escritura y algunas
consideraciones sobre la relación entre el aprendizaje y el juego.
Palabras clave: Storytelling. Educación Infantil. Cuentos de hadas.
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Uma das atividades mais antigas de que se tem conhecimento, nos remete aos tempos do
surgimento do homem há milhões de anos, contar histórias e versos constituem práticas da cultura
humana que antecedem a criação e desenvolvimento da escrita, esta atividade transmite conhecimentos
e valores, sendo sua atuação fundamental e decisiva no desenvolvimento do processo de aprendizagem.
A contação de história é atividade própria de incentivo à imaginação e o trânsito entre o fictício
e o real. Ao preparar uma história para ser contada, tomamos a experiência do narrador e de
cada personagem como nossa e ampliamos nossa experiência vivacional por meio da narrativa
do autor. Os fatos, as cenas e os contextos são do plano do imaginário, mas os sentimentos e
as emoções transcendem a ficção e se materializam na vida real. (RODRIGUES, 2005, p. 4)

Através das histórias o homem encontra uma forma para expressar experiências que, nas
narrativas realistas, não acontecem o homem repassa seus costumes, tradições e valores, os quais
estimulam a formação do cidadão, na época antiga, a contação de histórias era vista sob um olhar
inferior à escrita, mas apesar disso os povos se reuniam ao redor da fogueira e contavam suas lendas e
contos, disseminando a sua cultura e os seus costumes; reunir-se para ouvir histórias era uma atividade
dos simplórios, isto explica por que durante tanto tempo esta prática foi rejeitada pela sociedade. Essas
lendas e contos eram histórias do imaginário popular, pertencentes à memória coletiva, destinadas a
ouvintes, adultos e crianças, que não sabiam ler.
Segundo Malba Tahan (1966, p. 24) "até os nossos dias, todos os povos, civilizados ou não, tem usado
a história como veículo de verdades eternas, como meio de conservação de suas tradições, ou difusão
de ideias novas".
Na presença da leitura como ponto essencial na formação de uma criança, pode-se considerar
que o contato direto com os livros e os mais variados meios literários sejam o início para a formação
do leitor.
Oliveira (1996, p. 27), afirma que:
A literatura infantil deveria estar presente na vida da criança como está o leite em sua
mamadeira. Ambos contribuem para o seu desenvolvimento. Um, para o desenvolvimento
biológico: outro, para o psicológico, nas suas dimensões afetivas e intelectuais. a literatura
infantil tem uma magia e um encantamento capazes de despertar no leitor todo um potencial
criativo. É uma força capaz de transformar a realidade quando trabalhada adequadamente com
o educando.

A contação de histórias como uma estratégica pedagógica que pode favorecer de maneira significativa
a prática docente na educação infantil e ensino fundamental, onde a escuta de histórias estimula a
imaginação, educa, instrui, desenvolve habilidades cognitivas, dinamiza o processo de leitura e escrita,
além de ser uma atividade interativa que potencializa a linguagem infantil. A ludicidade com jogos,
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danças, brincadeiras e contação de histórias no processo de ensino e aprendizagem desenvolvem
responsabilidade e a autoexpressão, assim a criança sente-se estimulada e, sem perceber desenvolve e
constrói seu conhecimento sobre o mundo. Em meio ao prazer, à maravilha e ao divertimento que as
narrativas criam, vários tipos de histórias se tornam mais agradável ao espírito infantil por predominar
o discurso direto, portanto, envolve mais facilmente as crianças, tornando os fatos e as cenas mais
atuais e reais. No entanto, é importante mostrar o livro para as crianças após uma contação, ou
intercalar momentos em que as histórias são lidas, para que elas percebam de onde vieram as histórias,
estimulando e despertando seu interesse para buscar novas histórias e novos livros.
A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COMO ESTRATÉGIA EDUCACIONAL
Contar histórias é uma prática cada vez mais presente nas escolas e uma estratégica pedagógica
que pode favorecer de maneira significativa a prática docente na educação infantil e ensino
fundamental, a escuta de histórias estimula a imaginação, educa, instrui, desenvolve habilidades
cognitivas, dinamiza o processo de leitura e escrita, além de ser uma atividade interativa que
potencializa a linguagem infantil, a ação de contar histórias deve ser utilizada dentro do espaço escolar,
não somente com caráter lúdico, muitas vezes exercitado em momentos estanques da prática, como a
hora do conto ou da leitura, mas adentrar a sala de aula, como metodologia que enriquece a prática
docente, ao mesmo tempo em que promove conhecimentos e aprendizagens múltiplas.
“Em muitos casos, a Escola acaba sendo a única fonte de contato da criança com o livro e, sendo assim, é
necessário estabelecer-se um compromisso com a qualidade e o aproveitamento da leitura como fonte de prazer. (MIGUEZ,
2002, p. 28).

Para crianças, escutar histórias favorece a narração e processos de alfabetização e letramento:
habilidades metas cognitivas, consciência metalinguística e desenvolvimento de comportamentos
alfabetizados e meta alfabetizados, competências referentes ao saber explicar, descrever, atribuir
nomes e utilizar verbos cognitivos (penso, acha, imagino, etc.), habilidades de reconhecimento de
letras, relação entre fonema e grafema, construção textual, conhecimentos sintáticos, semânticos e
ampliação do léxico. O professor deverá buscar técnicas e estratégias variadas de narração para que o
aluno se familiarize com os livros, as crianças irrequietas por natureza, e difíceis em manter a atenção
numa mesma atividade por muito tempo, o uso de uma boa técnica narrativa poderá evitar longas
descrições e, consequentemente, divagações quando o educador for trabalhar com a literatura, sendo
mais adequado ao trabalhar com os pequenos, a utilização primeira da técnica de contar histórias ao
invés de ler. Acredita-se que é estimulando as crianças a imaginar, criar, envolver-se, que se dá um
grande passo para o enriquecimento e desenvolvimento da personalidade, por isso, é de suma
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importância o conto; acredita-se, também, que a contação de história pode interferir positivamente para
a aprendizagem significativa, pois o fantasiar e o imaginar antecedem a leitura. Utiliza-se da leitura,
através da contação de histórias, como metodologia para o desenvolvimento dos sujeitos e melhoria
de seu desempenho escolar, respondendo a necessidades afetivas e intelectuais pelo contato com o
conteúdo simbólico das leituras trabalhadas.
Assim, “o elemento oral permite uma variedade de opções, possíveis somente na comunicação de viva
voz”. (ZILBERMAN, 1981, p. 111).

Ao lembrar que contar histórias é diferente de ler histórias, temos que seguir as normas da
língua escrita, que tem especificidades próprias, que a distingue da linguagem falada. Já contar história
é outra técnica, que nos dá a ideia de uma figura ancestral, de uma memória preservada através da
oralidade, a capacidade de apresentar ou sugerir oralmente para os ouvintes as imagens e situações
contidas no texto, se conta uma história, muita coisa é deixada com o outro, com quem ouve; portanto,
é importante ressaltar que, embora as histórias transmitam valores éticos, sedimenta conhecimento e
aconselham, e tudo isso só funciona se não for feito de maneira impositiva.
É preciso fazer com que a criança pense, e não ditar regras por meio da literatura, acreditamos
em uma solução para que esses momentos possam ser esperados com ansiedade pelas crianças e,
também, pelo professor, a literatura infantil retratada de forma agradável e ativa, tem um papel
relevante na formação de um indivíduo crítico e criativo a importância da nossa atuação como
educadores na formação dessas crianças.
A escola poderia deixar de investir no “hábito” de ler e investir no “gosto”, no prazer que a própria criança a cada
leitura acrescentaria mais e mais (VILLARDI, 1997, p. 9).

O primeiro contato da criança com os livros seja de prazer, uma relação agradável que estimule
sua criatividade, enriquecendo sua imaginação e consequentemente contribuindo em sua formação
como leitora para a vida toda. Muitos teóricos abordam a questão da importância dos textos literários
na escolarização.
Bettelheim (2000) fala da importante e difícil tarefa na criação das crianças, a qual consiste em ajudá-las a
encontrar significado na vida. Em primeiro lugar, o autor coloca o impacto dos pais nessa tarefa: e, em segundo lugar, cita
a herança cultural transmitida de maneira correta. Desta forma: “a aquisição de habilidades, inclusive a de ler, fica destituída
de valor quando o que se aprendeu a ler não acrescenta nada de importante à nossa vida”. (BETTELHEIM, 2000, p. 12).
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O professor precisa incluir em seu planejamento períodos dedicados à leitura, formando
crianças que gostem de ler e escrever, uma geração de leitores e escritores que veem na literatura
infantil um meio de interação e diversão.
Segundo ABRAMOVICH (2009) o ato de escutar contos é o início para a aprendizagem de se
tornar um leitor e oferecer estas oportunidades didáticas educativas significa capacitar às crianças para
que possam desenvolver todas as suas potencialidades dentro da língua materna.
“É através duma história que se podem descobrir outros lugares, outros tempos, outros jeitos
de agir e ser, outra ética, outra ótica. É ficar sabendo história, geografia, filosofia, sociologia,
sem precisar saber o nome disso tudo e muito menos achar que tem cara de aula”
(ABRAMOVICH, 2009, p.17).

O aprendizado sobre povos e suas culturas, são possíveis na medida em que essas histórias acontecem
em tempo e espaço diversificados, tornando-se um instrumental criativo de exploração a ser usado pelo
educador.
Segundo Busatto (2003), esse caminho didático permitirá ao aluno valorizar a identidade cultural e a
respeitar a multiplicidade de culturas e a diversidade inerente a elas, a literatura infantil teve início
com obras pedagógicas, predominando as tendências europeias, sendo bastante diferente das vivências
do leitor nacional.
Abordar os contos infantis faz-se necessário abordar histórias locais e contemporânea, Monteiro
Lobato, nos anos 30, começa a escrever uma literatura para a infância, criando obras didáticas,
explorando o folclore e a imaginação.
Monteiro Lobato foi incentivador para que outros escritores se aventurassem pela literatura
infantil, tais como: Viriato Correia, José Lins do Rego, Graciliano Ramos e Érico Veríssimo, que se
utilizaram da literatura e da fantasia para os problemas sociais e a exploração do folclore e fatos
históricos. Os escritores tomaram uma postura mais pedagógica e menos lúdica ao transmitir para as
crianças os valores que os adultos consideravam adequados, onde o lúdico ficou renegado às obras de
menor importância que circulavam nas camadas populares.
De acordo com Cunha (2006), uma questão até então não era levada em consideração, qual
seja: a conscientização ou discussão da realidade não se faz obrigatoriamente via realismo: a
imaginação e a fantasia podem fazer o mesmo, por caminhos subterrâneos da trama e, talvez até por
isso mesmo, com mais agudeza e profundidade.
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Houve grande avanço, mas ainda temos muitas obras literárias que trazem em seu conteúdo um
discurso pedagógico e moralizante, os quais são impostos às crianças, mesmo com a melhor das
intenções, se estas obras não abordar assuntos que tenham significados para a criança, será como um
remédio amargo, ela tomará, mas forçosamente e o mínimo possível.

As

crianças

ao

completarem 03 anos as crianças vivem num mundo muito concreto, suas brincadeiras são
relacionadas ao real, gostam de histórias que falam de limpar a casa, ir nadar, dirigir um carro, fazer
um bolo ou passear no parque, isso porque ainda estão sendo apresentadas a essas coisas do mundo,
gostam de reconhecer e rever no livro o que já conhecem, mas a partir dos 03 e 04 anos começam a
viver no mundo da imaginação, onde uma atividade vividamente imaginada é como se fosse real, uma
narração de conto com apoio visual, desenhos, encenação com brinquedos e bonecos ou com muitos
gestos expressivos prendem muito mais atenção desta faixa etária do que se fosse apenas contada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções e
sentimentos de forma prazerosa e significativa, é importante para a formação de qualquer criança ouvir
muitas histórias, pois é através dos livros e contos infantis que a criança enfoca a importância de ouvir,
contar e recontar, onde o conhecimento

, certamente contribuirá para

que esse docente esteja mais preparado para relacionar-se com os diversos educandos e realizar um
trabalho mais reflexivo sobre sua prática, as contribuições da psicanálise são também imprescindíveis
para o meio educacional no que concerne à construção de uma educação pautada na formação integral
do ser humano, uma vez que a dimensão psíquica consiste em um importante fator para a aprendizagem
e desenvolvimento dos indivíduos no espaço escolar.
Direcionar a prática pedagógica , pode-se afirmar que é uma responsabilidade que recai com grande
peso sobre a figura do professor, por isso, importa que a formação pedagógica prepare esse profissional
para assumir tal desafio, fazendo-se, portanto, necessário que o docente tenha acesso aos conceitos
oferecidos pela psicanálise, pois esses ajudarão a reconhecer e melhorar, compreender as teorias da
psicanálise para o campo educacional é uma forma de tornar acessível aos educadores o conhecimento
acerca dos elementos subjetivos do sujeito, para que assim o ato de educar seja facilitado, uma vez
que, para desenvolver práticas de ensino prazeroso, onde certamente tornará o docente mais capacitado
para melhor desempenho do trabalho pedagógica , incentivar a formação do hábito de leitura na idade
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em que todos os hábitos se formam, isto é, na infância, é muito importante, neste sentido a literatura é
uma peça fundamental para o desenvolvimento cognitivo e social da criança.
Cada criança é um ser particular, cada uma possui suas dificuldades e limitações, exercendo papel
essencial na aprendizagem, cada criança possui o seu desenvolvimento, suas etapas e processos, é ela
quem desempenha o papel essencial da aprendizagem, com estímulos ela realizará esta tarefa com mais
facilidade, sedo importante despertarmos a curiosidade na criança, vale salientar, que é muito
importante para as crianças as situações de interação, contato e manuseio de materiais escritos para a
sua evolução e aprendizagem da leitura e da escrita assim, pode-se constatar que a contação de histórias
contribui para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, despertando a criatividade, imaginação .
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A IMPORTÂNCIA DA AÇÃO PEDAGÓGICA PARA UMA EFETIVA
ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA

CRUZ, Priscila Torrigo2

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo central, debater de maneira conceitual sobre a
importância da ação pedagógica para uma efetiva alfabetização matemática. Para muitos a
alfabetização se refere a linguagem oral e escrita, mas não é bem assim. Podemos constatar
que a matemática está presente em nosso cotidiano e principalmente no âmbito escolar. De
modo que foi possível concluir que, como dita o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa (PNAIC), uma das ações de maior efetividade neste sentido são os jogos, que passam
a fomentar no aluno um desafio de cunho pedagógico, além de estimular e angariar o
interesse e comprometimento destes com o aprendizado, oportunizando maiores índices de
êxito. Bem como cabe ao professor eleger os jogos corretamente, para que cumpram esta
finalidade pedagógica e sejam uma ação efetiva de alfabetização matemática. A justificativa
para a escolha do tema paira sobre sua contemporaneidade, além da expectativa de
contribuir para o âmbito acadêmico. O método de pesquisa segue natureza qualidade, com
pesquisa do tipo bibliográfica.
Palavras-chave: Alfabetização. Matemática. Jogos. Educação.

1. INTRODUÇÃO

Quando se fala da alfabetização em matemática, certamente é possível trazer à baila
a questão do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) que fora
implementado em julho de 2012 como uma ação no ensino fundamental que tem como
finalidade assegurar que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino sejam
alfabetizados em língua portuguesa e matemática no tempo certo, que dentro do pacto é
considerado até os oito anos de idade ou até o final do 3º ano do ensino fundamental
(BRASIL, 2012).
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Neste sentido, uma das ações do PNAIC apresenta a cartilha de alfabetização em
matemática, que se utiliza da aplicação de jogos como o principal método de ensino desta
prática.
Assim, é possível compreender que os jogos aplicados em sala de aula não devem
ser encarados como uma ação de entretenimento apenas.
De modo que o potencial destes jogos na escola é servir de subsídio para a prática
pedagógica, com capacidade de ampliar os potenciais no desenvolvimento de conceitos
matemáticos, o que leva a refletir sobre uma série de conceitos necessários para esta
aplicação, especialmente o papel do professor neste processo (BRASIL, 2014).
Em vista do cenário supra exposto, desenha-se como objetivo central do presente
artigo, debater de maneira conceitual sobre a importância da ação pedagógica para uma
efetiva alfabetização matemática. De modo que seja possível assim compreender a
importância dos jogos e da educação lúdica neste sentido de contribuição pedagógica na
alfabetização.
A fim de traçar um caminho coerente para o desenvolvimento do tema, elencam-se
como objetivos específicos deste: Abordar sobre a questão da alfabetização em matemática;
falar sobre a contribuição dos jogos no ensino; e, debater sobre os jogos matemáticos como
ação de alfabetização nesta disciplina. Sendo assim, a problemática de pesquisa a ser
solucionada à finalização deste, paira sobre a questão: Qual é a importância da ação
pedagógica para uma efetiva alfabetização em matemática, sobretudo por meio da utilização
de jogos?
O presente artigo justifica-se, pois pretende contribuir para o âmbito acadêmico
oferecendo através da pesquisa em tela uma visão diferenciada acerca do tema, ampliando
o material teórico, que poderá ser utilizado a fim de desenvolver estudos e pesquisas
posteriores, estimular o aprofundamento sobre o tema, assuntos relacionados e demais
vertentes científicas que possam originar-se a partir do interesse por este.
Além da relevância acadêmica, a pesquisa em questão também intenciona servir
como fonte de informações para o âmbito social, podendo oferecer dados relevantes para
que os públicos de interesse envolvidos na área colham dados para notar a importância da
abordagem e aplicabilidade do tema em estudo.
Para além, o trabalho também tem a finalidade de fomentar conhecimento no
pesquisador, além de seu leitor, que durante o desenvolvimento da pesquisa terá condições
de desenvolver um pensamento reflexivo-crítico a fim de formar uma trajetória analítica do
tema, culminando assim em sua conclusão apresentada como resultado preliminar deste
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estudo, podendo resultar em aprofundamentos, demais vertentes e debates acerca do
assunto.

2. DESENVOLVIMENTO

A alfabetização matemática

Em um discurso educacional que se vincula ao ensino da alfabetização, destacando
que essa não favorece a leitura e a escrita como prática social, é possível abordar como
uma das soluções para o problema, o letramento, visto que este assume uma perspectiva
de que o ensino pode possibilitar o alcance das práticas sociais. Assim, parece necessário
abrir um espaço e discutir acerca da temática, onde estudos apontam que alfabetização e
práticas sociais trabalhadas de forma conjunta não é uma relação tão nova.
Mortatti (2004) fez um levantamento da história da educação no Estado brasileiro,
onde o mesmo destaca os contextos onde a leitura e a escrita são apropriadas e onde são
inaugurados os termos “analfabeto”, “alfabetizado”, “letramento”, dentre outros relacionados
ao meio educacional. Neste resgate o autor apresenta Anísio Teixeira e Francisco Campos,
que compreendiam que escrita e leitura eram fundamentais para a efetivação das práticas
sociais. Francisco Campos disciplinava que:
“[...] saber ler e escrever não são (...) títulos insuficientes à cidadania digna
desse nome. Não basta, pois, difundir o ensino primário (...). Se este ensino não
forma os homens, não orienta a inteligência e não destila o senso comum, que é o
eixo em torno do qual se organiza a personalidade humana, pode fazer eleitores, não
terá feito cidadãos’.” (MORTATTI, 2004: 63).

Segundo Mortatti, Teixeira também tem papel importante neste cenário, visto que fora:
“reformador da instrução pública baiana, em 1926, e diretor geral da instrução
pública do Distrito Federal em 1931-1935, por sua vez, a opção por um ‘ensino
primário incompleto’, como proposto na reforma paulista de 1920, era inaceitável para
outros estados brasileiros, como a Bahia, onde se deveria evitar a iniciação nas letras
do alfabeto e nos rudimentos da aritmética, história e geografia, pois sem perspectiva
de continuidade de seu uso, esses instrumentos seriam ‘um elemento de
desequilíbrio social’. Isso porque entendia educação como um ‘(...) processos de
contínua transformação, reconstrução e reajustamento do homem ao seu ambiente
social móvel e progressivo’, (MORTATTI, 2004: 63).

Ainda de acordo com a autora o que se percebe é que esses discursos já
apresentavam um novo rumo para as discussões apresentadas, ou seja, discutiam a
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modernização social, função e finalidade da escola. Cabe ressaltar que mesmo não se
tratando de algo especifico da alfabetização, já se configurava como uma semente que viria
a brotar. Assim, aprender a ler e escrever já naquele período significava o envolvimento com
a atuação social, ou seja, ia além da simples aprendizagem do código.
As soluções sugeridas para se reverter esse quadro parecem reprisar as mesmas
medidas que o criaram. Em outras palavras, pretende-se resolver a situação a partir de
ações que não recorrem a outros meios, que não buscam novas saídas e que não vão a
fundo nas causas geradoras do fracasso escolar. Esse fracasso continua sendo do aluno,
pois a escola reluta em admiti-lo como o seu próprio fracasso (FARACO, 2012).
A inclusão total e irrestrita é uma oportunidade que se apresenta para reverter a
situação da maioria das escolas brasileiras, cujas atribuem aos alunos as deficiências que
são do próprio ensino ministrado por elas – sempre se avalia o que o aluno aprendeu, o que
ele não sabe, mas raramente se analisa o que e como a escola ensina, de modo que os
alunos não sejam penalizados pela repetência, a evasão, a discriminação, a exclusão
(FARACO, 2012).
Souza (2010) explica então que a idade do ser humano, peso, sua altura, ver as horas
no relógio e uma série de outras práticas que envolvem números no enunciado, dizem
respeito a uma série de situações cotidianas que levam à matemática. Contudo, explica a
autora, que quando se alega recorrer aos números, via de regra, não significa que os
mesmos foram munidos de algum significado, ao contrário, a maior parte das vezes é comum
que a única correspondência seja feita quando se pensa em números, sobre sua
representação gráfica e não ao significado do mesmo.
“Por exemplo, podemos ver o gráfico ou código 9 mas ele é apenas a
representação da ideia que se refere a nove unidades agrupadas de mesma espécie.
O 9, assim como qualquer um dos algarismos do sistema de numeração decimal é
parte de um sistema simbólico, criado pelo homem, que constitui a linguagem
matemática. Sendo a matemática uma ciência abstrata de linguagem simbólica,
pode-se dizer que para ler informações matemáticas não basta conhecermos sua
linguagem, mas o sentido e significado da mesma” (SOUZA, 2010, s/p).

A autora prossegue ainda dizendo que a alfabetização matemática ocorrerá então
quando a criança conseguir ler, compreender e realizar a interpretação destes signos e
símbolos que são expostos na linguagem da disciplina, bem como manter uma consciência
de atenção no sentido de desvelar significados que se encontram implícitos nesta linguagem.
Souza (2010) define a alfabetização matemática então como uma prática inicial da
leitura e escrita matemática, isto é, da compreensão e interpretação dos conteúdos básicos
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desta disciplina, além de conseguir o aluno expressar-se por meio desta linguagem em
especial. De modo que quando se é alfabetizado em matemática, o aluno pode compreender
o que lê e o que escreve, bem como o que entende sobre as noções elementares de
aritmética, geometria e lógica. A autora explica então que:
“Quando o aluno não consegue a fundamentação matemática nas séries
iniciais, dificilmente conseguirá avançar como deveria para as demais séries e
consequentemente para os conteúdos mais complexos. Além disso, o bom
relacionamento que as crianças têm com a matemática antes da escolarização, ainda
que não possam assim denominá-la, pode ser comprometido se a escola não souber
como trabalhar com a sistematização do conhecimento matemático que as crianças
carregam consigo” (SOUZA, 2010, s/p).

Assim, as séries iniciais figuram como o espaço e o momento ideal para a inserção
inicial das noções elementares não apenas da disciplina matemática, mas de diversas outras
áreas do conhecimento, representando a concepção de uma base para conhecimentos
posteriores que as crianças terão de agregar ao longo de sua carreira escolar, ao passo que,
a forma como tais conteúdos iniciais serão trabalhados no espaço escolar, é determinante
para o êxito ou fracasso dos alunos no desenvolvimento das disciplinas. No caso da
matemática, em especial, nas séries iniciais o problema da falta de compreensão e baixo
desempenho dos alunos parece ainda mais grave (SOUZA, 2010).

Os jogos como ação pedagógica na alfabetização matemática

Velasco (1996, p. 78) explica que, ao brincar, a criança desenvolve suas capacidades
físicas, verbais ou intelectuais. Quando ela não brinca, deixa de estimular, e até mesmo de
desenvolver as capacidades inatas, podendo vir a ser um adulto inseguro, medroso e
agressivo. Já quando brinca à vontade, tem maiores possibilidades de se tornar um adulto
equilibrado, consciente e afetuoso.
Ainda de acordo com Velasco (1996), as brincadeiras abordam o desenvolvimento,
bem como a socialização e a aprendizagem. É nesse momento que a criança tem prazer em
realizá-las, pois permite a ela todo o desenvolvimento sem esforço. Independente da época
e da cultura, as crianças sempre brincaram e brincam, ou seja, elas vão brincar e aprender
da forma que mais gostam.
Assim, o lúdico é de grande importância para as crianças, pois sem distinção de idade
ou classe social, estas atividades devem estar inseridas no contexto político pedagógico da
escola. O lúdico compreende os jogos as brincadeiras e os próprios brinquedos, tanto as
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brincadeiras de antigamente, como as atuais, pois são de cunho educativo e auxiliam na
aprendizagem dos alunos, assim como no convívio social. É com a interação que as crianças
vão desenvolvendo suas criatividades e liberdades (BUENO, 2010).
Piaget (1978) afirma que o brinquedo manifesta o real para a realidade infantil e, com
a brincadeira, a inteligência e sua sensibilidade estão se desenvolvendo. Portanto, a
presença de atividades lúdicas na prática educativa, tanto na forma espontânea, como na
dirigida, são educativas e devem ser exploradas. É justamente na fase espontânea que se
constitui o brincar cotidiano da criança, que flui e é mobilizado a partir de questões internas
do sujeito, sem nenhum comprometimento com a produção de resultados pedagógicos.
Outro grande colaborador para a compreensão do brincar como ferramenta de
aprendizado foi Vygotsky (1989). Para ele, o ato de brincar é extremamente importante para
o desenvolvimento da criança, pois elas se relacionam de várias maneiras com significados
e valores, dando, nas brincadeiras, um novo significado ao que vivem e sentem. Na
brincadeira, as crianças reproduzem várias situações concretas de adultos. Nesse sentido,
Bueno (2010) afirma que o educador deve utilizar as brincadeiras como ferramenta em suas
aulas para facilitar o aprendizado, dando espaço para as brincadeiras lúdicas, pois elas
auxiliarão no aprendizado das crianças.
Pode-se observar que as brincadeiras são, além de recreativas, uma das formas de
comunicação e interação da criança consigo mesma, com as outras e com o mundo. Um
dos papéis fundamentais dos adultos é o de estimular a criança através de músicas, sons
de objetos, animais e elementos com cores. Brincar com a criança favorece a descoberta e,
com o passar do tempo, vai evoluindo conforme o interesse da criança e o valor que ela dá
ao objeto da brincadeira (BUENO, 2010).
Segundo Huizinga (2001), o jogo para criança não é igual ao jogo dos adultos. É
preciso pensar que para a criança o jogo trata-se de um momento em que, em geral, ocorre
aprendizagem. Já para o adulto, ele é um tipo de recreação. Para as crianças, o jogo tem
muita importância, pois ela percebe que a brincadeira é uma ótima ideia para se aprender.
O jogo também favorece a autoestima dos alunos, pois a brincadeira faz a criança adquirir
mais confiança e isso vai fazer diferença na aprendizagem.
Sobre os conceitos que envolvem o ato de brincar, Kishimoto (1998) ressalta que o
jogo, os brinquedos e as brincadeiras são termos que terminam se misturando. A existência
de diversas brincadeiras e jogos, faz-de-conta, jogos simbólicos, sensoriais, motores,
intelectuais, individuais, coletivos, dentre outros, mostram as multiplicidades das categorias
de jogos. O jogo é uma atividade que contribui para o desenvolvimento da criatividade da
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criança, tanto na criação como também na execução. Os jogos são importantes, pois
envolvem regras como ocupação do espaço e a percepção do lugar.
Tabanez e Silva (2013), por sua vez, explicam que o jogo tem um significado muito
abrangente, com uma carga psicológica forte, pois revela a personalidade do jogador, já que
a pessoa vai se conhecendo enquanto joga. Ele tem também uma carga antropológica
porque faz parte da criação cultural de um povo, uma vez que tem resposta e identificação
com a cultura.
O jogo é construtivo porque pressupõe uma ação do indivíduo sobre a realidade,
carregada de simbolismo, que dá sentido a si próprio, reforça a motivação e possibilita a
criação de novas ações. Por essas razões, os educadores recorrerem ao jogo e o utilizam
como recurso no processo ensino aprendizagem.
De acordo com Ferreira (1988, p. 377) o jogo pode ser definido como uma “atividade
física ou mental organizada por um sistema de regras que definem a perda ou ganho.
Brinquedo, passatempo, divertimento”. Assim, o jogo é considerado então como toda ação
que envolve uma competição, onde existe sempre um objetivo que deve ser atingido, para
que ao final seja definido um vencedor.
Brenelli (1996) expõe que os jogos como método de aprendizado infantil e
desenvolvimento da criança são utilizados desde muitos anos, assim, explica que “A
importância da criança aprender divertindo-se é muito antiga na história. Surge com os
gregos e romanos, mas é com Froebel que os jogos passam a fazer parte central da
educação, constituindo o ponto mais importante de sua teoria” (p. 19).
Atualmente, segundo Borin (1996) a matemática é considerada pelos alunos como
uma disciplina repleta de complexidade e de difícil entendimento, de modo que tal sensação
pode causar um bloqueio no aprendizado da matéria, justamente por conta desde modo
como o aluno a encara.
Caso ocorra o dito bloqueio, como dizem Groenwald e Timm (2000) por mais que os
docentes tentem, não é tarefa fácil transformar o pensamento destes educandos sobre a
matemática, que sempre será relacionada com a dificuldade. Por este motivo os autores
defendem que a utilização dos jogos nas séries iniciais do ensino fundamental,
especialmente que envolvam as quatro operações, surge como uma alternativa efetiva a fim
de minimizar estas dificuldades e os bloqueios perante a disciplina.
“Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de matemática é a
possibilidade de diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos alunos que
temem a Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. (...) a motivação é
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muito grande, notamos que ao mesmo tempo em que estes alunos falam matemática,
apresentam também um melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a seus
processos de aprendizagem. (GROENWALD; TIMM 2000, p. 9).

O jogo é assim uma ferramenta de facilitação de extrema importância para ensinar as
quatro operações. Sem que haja um aprendizado efetivo destas, o aluno certamente
enfrentará problemas futuros para compreender qualquer conteúdo matemático a ser
desenvolvido. Sobre este aspecto, Brenelli (1996, p. 28) acredita que:
“Utilizar jogos em contextos educacionais com crianças que apresentem
dificuldades de aprendizagem poderia ser eficaz em dois sentidos: Garantir-lhes-ia,
de um lado, o interessante, a motivação, a tanto reclamada pelos seus professores,
e, por outro, estaria atuando a fim de possibilitar-lhes construir ou aprimorar seus
instrumentos cognitivos e favorecer a aprendizagem de conteúdos. Muitas vezes,
pela pobreza de oportunidades, é lhes imputado um fracasso que traça para elas um
caminho de desesperança, evasão e repetência”.

O autor prossegue dizendo que o aluno, para que absorva o conhecimento que a
disciplina pretende transmitir, primeiramente precisa se interessar por ela, posteriormente
sentir satisfação ao participar das aulas e, como consequência, sentir-se-á atraído também
pelo conteúdo, uma vez que é justamente nas séries iniciais que a vida escolar inicia os
primeiros conceitos acerca da matemática, onde o conhecimento começa a ser fomentado.
Brenelli (1996) explica ainda que é possível tornar a matemática mais prazerosa com
a utilização de jogos e brincadeiras, especialmente para os alunos que encontram maiores
dificuldades de aprendizado, para isto, o lúdico tem o poder de proporcionar uma situação
favorável e resultados satisfatórios na absorção das quatro operações.
Assim, os jogos matemáticos transportam para a sala de aula algumas das vantagens
que são de maior importância para o aprendizado: Identificar quais são os alunos que estão
com dificuldades reais; verificar como o aluno demonstra que absorveu o conteúdo; criar
uma competição sadia entre oponentes, uma vez que o fato de desejar vencer tende a
abarcar mais esforços e ultrapassagem de limites; enquanto o jogo se desenrola é possível
observar que o aluno direciona seus pensamento com maior criticidade, racionalidade e
confiança, expressando-se de maneira clara e mais autônoma; não deve haver o medo do
erro, uma vez que este é considerado necessário para atingir o conhecimento; há o
envolvimento do aluno por conta da diferenciação do ritmo da aula, aprendendo até mesmo
sem notar que o faz.
Contudo, o autor relembra que é preciso atenção para a escolha do jogo e também
para sua aplicação, cuidados como: não fazer do jogo uma obrigatoriedade; eleger modelos
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de jogos onde o fator da sorte não interfira no andamento e nos resultados, possibilitando
que vença o aluno que descobrir melhores estratégias para tal; fazer uso de atividades que
envolvam mais de dois alunos, possibilitando assim a interação social entre estes; estipular
regras que podem sofrer alterações no decorrer da partida; trabalhar a questão da frustração
por conta da derrota, que deve ser tratada de modo a minimizar o sentimento de fracasso;
partir do docente um estudo sobre o jogo que se pretende aplicar, o que geralmente só é
possível jogando. Tais pontos são cruciais para que seja possível lançar mão da alternativa
dos jogos matemáticos, assim como o professor deve manter a atenção sobre a efetividade
deste método, acompanhando se as respostas dos alunos estão realmente sendo
satisfatórias perante esta ferramenta.
Deste modo, vale observar que a metodologia utilizada em sala de aula, sobretudo na
aplicação dos jogos, deve ser munida e permeada por todo um planejamento intrínseco e
rigoroso, além de uma postura coerente por parte de alunos e professores. Um exemplo
disto é que uma aula tão somente expositiva demanda que os alunos permaneçam em
silêncio, ao passo que uma aula que envolve diálogos, subentende que os alunos exporão
suas ideias e debaterão junto ao professor (BRASIL, 2014).
“Não podemos exigir silêncio quando estamos trabalhando em grupos, bem
como não é possível que uma aula expositiva seja desenvolvida com todos falando
ao mesmo tempo. Ao utilizar os jogos na sala de aula, não é possível exigir silêncio,
sobretudo quando trabalhamos com crianças. Muita conversa, risadas, gargalhadas,
pequenas divergências e até gritos eufóricos, decorrentes da própria atividade do
jogo, fazem parte da aula e devem ser compreendidos como parte importante do
aprendizado naquele momento” (BRASIL, 2014, p. 6).

Deste modo, um jogo que inicialmente pode parecer apenas um meio de distração e
lazer, pode acarretar todo um potencial engatilhador de situações-problema, ao passo que
alguns jogos mais sofisticados podem demonstrar-se inapropriados para a prática
pedagógica, ou mesmo de conteúdo insuficiente para o trabalho de alfabetização
matemática (BRASIL, 2014).
Assim, os jogos mais simples de tabuleiro são os mais comuns de serem adaptados
para trabalhos interessantes e preciosos de sequências numéricas, campo aditivo e campo
multiplicativo, entre outras. Sendo que, por outro lado, um jogo cujo as regras são muito
complexas, demanda um tempo precioso apenas para que seja compreendido pelos alunos,
reduzindo assim seus potenciais (BRASIL, 2014).

3. METODOLOGIA DE PESQUISA
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Sobre o método de pesquisa empreendido Lakatos e Marconi (1996, p. 15) definem
que “Pesquisar não é apenas procurar a verdade; é encontrar respostas para questões
propostas, utilizando métodos científicos”, através desta ótica é possível notar que a
pesquisa é algo mais amplo do que se imagina em um primeiro momento.
Segundo Santos e Candeloro (2006) existem duas naturezas diferentes para uma
pesquisa metodológica, são elas, qualitativa e quantitativa. Sendo assim:
“A pesquisa de natureza qualitativa é aquela que permite que o acadêmico
levante dados subjetivos, bem como outros níveis de consciência da população
estudada, a partir de depoimentos dos entrevistados, ou seja, informações
pertinentes ao universo a ser investigado, que leve em conta a ideia de processo, de
visão sistêmica, de significações e de contexto cultural. [...] A pesquisa qualitativa é
a que tem o objetivo de mensurar algumas variáveis, transformando os dados
alcançados em ilustrações como tabelas, quadros, gráficos ou figuras. [...] Em geral,
o instrumento de levantamento de dados mais adequado a este tipo de pesquisa é o
questionário, em que questões fechadas correspondem a respostas codificadas”.
(SANTOS e CANDELORO, 2006, p.71-72).

Desta forma, a natureza escolhida para a criação deste trabalho é qualitativa,
buscando assim, levantar todas as informações teóricas a fim de se chegar à conclusão,
utilizando-se de abordagem exploratória através de pesquisa do tipo bibliográfica para colher
e avaliar os dados, as pesquisas bibliográficas podem ser através de obras ou artigos
científicos. (GIL, 2008).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através das pesquisas empreendidas a fim de compor o presente artigo, foi possível
compreender que é uma ação governamental, por meio do PNAIC, que as crianças até os
oito anos de idade, ou o 3º ano do ensino fundamental, estejam plenamente alfabetizadas
em língua portuguesa e matemática, de modo que na cartilha de definição do programa em
alfabetização matemática do PNAIC, constam os jogos como uma ação pedagógica de
extrema efetividade neste sentido de alfabetizar os alunos dentro desta disciplina.
Deste modo, pelo estudo da bibliografia existente, foi possível constatar que os jogos
matemáticos podem ser altamente eficazes para o aprendizado nas séries iniciais. Isto
ocorre porque, como as crianças nesta etapa estão iniciando sua vida escolar, tomando
conhecimento sobre os primeiros conceitos da matemática, podem apresentar algumas
dificuldades, o que torna preciso que o docente tenha criatividade no momento de
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implementar medidas que aproximem à matemática da realidade que o aluno conhece, o
brincar.
Quando o aluno toma contato com este tipo de atividade, encontra oportunidade de
aprender ou de aprimorar seu conhecimento através do jogo, o que torna sua conquista pelo
conhecimento divertida e satisfatória. Assim, o transporte de atividades alternativas para o
universo escolar, para o espaço da sala de aula, pode renovar o fôlego do aprendizado nos
alunos e também nos professores. O jogo matemático tende a estimular o raciocínio, uma
vez que o aluno precisa alcançar seu próprio conhecimento, o que é crucial para estes
indivíduos que estão iniciando sua vida escolar, tornar o hábito de aprender positivo e
prazeroso, perpetuando este interesse pelo restante de sua trajetória escolar.
Foi possível constatar ainda que os jogos matemáticos oferecem uma alternativa ideal
para que a escola saia de seu status mecanicista, valorizando sim a teoria, mas sem deixar
de lado à prática. Isto pode tornar melhor o método de ensino, especialmente da disciplina
de matemática que, embora tenha tamanha importância no cotidiano de qualquer pessoa,
na escola acaba sendo uma das mais rechaçadas pelos alunos.
Constatou-se também que, geralmente alunos que apresentam dificuldades em
matemática nas séries mais avançadas, é porque possuem dificuldades desde o ensino
básico, desde as quatro operações fundamentais da matemática. Os jogos podem auxiliar
justamente na solidificação do aprendizado das operações, tornando o ensino mais atrativo,
já que será diferente de uma aula regular, porém, com o mesmo conteúdo educativo e os
mesmos propósitos de uma. Muitas vezes é possível notar a falta de interesse de alguns
alunos e professores no aprendizado, o que não se torna um sentimento totalmente
descartável, uma vez que as escolas, especialmente de natureza pública, tendem a possuir
um currículo pedagógico muito engessado, com poucas oportunidades que deem autonomia
ao docente na execução de atividades diferenciadas.
Esta deficiência acaba por promover um universo educacional onde reina o pacifismo,
o professor, cansado do desinteresse dos alunos, também passa a se sentir desmotivado
no ensinar, o aluno, perante o mecanismo de aulas extremamente desinteressantes para
sua necessidade de atividade, também negligencia seu próprio aprendizado, o que acaba
se refletindo de maneira negativa em todo o restante de sua trajetória escolar e mesmo em
sua vida adulta. Por este motivo, a aplicação das atividades lúdicas, como os jogos
matemáticos tendem a ser um elemento motivacional tanto para o docente quanto para o
aluno, já que ambos têm um momento da semana, ou dentro de algum outro determinado
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período, para se desvencilhar dos métodos regulares de ensino e aprendizagem, podendo
então tomar contato com uma atividade diferenciada, interativa, estimulante.
Conclui-se o presente artigo com a crença de que tanto objetivo geral quanto
específicos foram atendidos, bem como a problemática de pesquisa foi solucionada.
Contudo, como não era de intento, o assunto não fora esgotado, fora dado um primeiro e
importante passo para o fomento de conhecimento e estímulo para o aprofundamento no
tema, que pode ser feito em estudos posteriores, que visem corroborar, refutar ou
complementar as constatações obtidas até o momento.
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ESCOLA E FAMÍLIA TRABALHANDO A FAVOR DO ALUNO DISLEXO
Mariane Maria Da Luz Andrade

RESUMO

A função da educação é de provir o desenvolvimento pleno do aprendiz, que tem
garantido por lei um atendimento especializado e gratuito, mas é inegável que o apoio
familiar colabora ainda mais para um melhor resultado do tratamento em conjunto com o
acompanhamento de uma equipe multidisciplinar de especialistas. Para o portador de
dislexia que possui tamanha estrutura, o caminho se torna mais fácil para superar os
desafios quanto ao seu aprendizado e a sua interação com o meio.

O PAPEL DO PROFESSOR

Para Coll (1995), o professor, encontra-se normalmente diante de um grupo de aluno
com diferentes níveis de desempenho escolar. Com isso, o professor necessita direcionar
um olhar flexível à singularidade do aluno, compreendendo a natureza das dificuldades de
aprendizagem apresentadas, comprometendo-se em conduzir a sua prática docente de
maneira coerente visando o avanço educacional do aluno.
De acordo com pesquisas relacionadas às intervenções pedagógicas apropriadas
para o aluno disléxico, tem como tarefa primordial por parte do professor resgatar a
autoconfiança do aluno para que ele valorize seus pontos fortes e supere os obstáculos
pertencentes à dislexia. Os estudos mostram que o professor deve acolher e respeitar o
disléxico em suas diferenças, sem vê-lo como digno de dó, trabalhando-lhe a autonomia
como forma de torná-lo mais capaz.
O professor empenhado e capacitado entra com um papel essencial na vida desse
aluno, sendo a figura que lhes propicia segurança e motivação. Essa relação afetiva do
professor com o aluno e vise versa, estabelece o envolvimento prazeroso pela aprendizagem
e que impulsiona à procura de maior aperfeiçoamento e novos atalhos, frente às
dificuldades.
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Cabe ao professor refletir e revisar a sua prática, recorrendo as mais variadas
estratégias e métodos de ensino e encontrar a melhor que se adapta às condições do aluno.
A flexibilidade é um ponto forte que o professor necessita desenvolver e praticar, ao lidar
com um portador de dislexia, não convém pressioná-lo quanto à realização de tarefas seja
de qualquer natureza, é mais produtivo fazer críticas construtivas o estimulando ao
aperfeiçoamento das mesmas.
Quando se trata de aprendizagem, há muitos fatores que favorece e estimula a
aquisição da linguagem falada e escrita, no caso da dislexia, um deles, é o ambiente
acolhedor livre de qualquer rejeição, onde haja respeito às capacidades e limites do disléxico
e também as expectativas cabíveis do professor em relação ao nível que o aluno consegue
alcançar.

O APOIO FAMILIAR AO PORTADOR DE DISLEXIA

Para Topczewski, o suporte dado na sala de aula, não é suficiente, pois, requerem a
participação e o auxílio dos familiares e responsáveis, no desenvolvimento do disléxico, a
seguir alguns procedimentos que podem ser adotados:
✓

acompanhamento diário da leitura assistida, em voz alta;

✓

ler junto, possibilitando a melhora da percepção e da fluência;

✓

ler alternadamente, o disléxico e o familiar, estimulando e incentivando a

realização das tarefas, para que não sejam abandonadas gente às dificuldades;
✓

dividir a tarefa em partes para não ficar cansativa e render mais;

✓

usar mais recursos visuais que facilitem a compreensão dos textos;

✓

textos gravados ajudam a memorização de certas tarefas;

✓

aceitar a escrita em letras de forma;

✓

evitar os ditados, pois escutar e escrever é uma tarefa mais difícil;

✓

permitir que a aula seja gravada para ouvi-la posteriormente;

✓

não atenuar os erros;

✓

elogiar os acertos;

✓

não se deve solicitar refazer uma atividade por conta dos erros gráficos;

✓

estimular que reveja a tarefa feita;

✓

fazer avaliações mais orais que escritas;
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A abrangência da inclusão escolar é muito ampla, portanto a capacitação dos
profissionais de ensino e a sua educação continuada são condições obrigatórias para
o sucesso acadêmico do aluno3.

Topczewski cita que os pais dos disléxicos apresentam algumas resistências em
aceitar as dificuldades apresentadas pelos seus filhos portadores do distúrbio, passando a
responsabilizar de certa forma às imaginárias deficiências das estratégias pedagógicas da
escola.
E também, que os pais devem ser adequadamente esclarecidos à respeito de toda a
situação em que o disléxico está envolvido, com isso a ansiedade e as cobranças diminuem,
favorecendo às relações em torno de todo a trabalho assistencial ao disléxico.
Embora a dislexia não tenha cura, a avaliação adequada, a orientação competente e
o tratamento responsável são fatores fundamentais para o sucesso futuro do
disléxico4.

Conforme Diniz (2007), os pais ou responsáveis pelo disléxico, que não buscam
conhecer sobre o assunto, sentem-se frustrados por não saber o que fazer para ajudar a
criança. É importante que o responsável se comprometa a acompanhar o desenvolvimento
do disléxico, que por sua vez, sente-se seguro por saber que recebe apoio e orientação
eficazes, em outras palavras, as dicas que eles recebem quando surte efeito, significa para
o disléxico que ele é cada vez mais capaz de conquistar sua autonomia, por isso, a
importância de orientar com fundamentos relevantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dislexia ainda não está popularizada, a falta de informações específicas diante dos
vários tipos de dificuldade de aprendizagem é um ponto que requer evolução tornando o
conhecimento a respeito desse distúrbio mais acessível para a compreensão de todos os
interessados.
Nota-se

3
4

Topczewski Abram (2010). Dislexia: Como lidar? – pagina 59
Topczewski Abram (2010). Dislexia: Como lidar? – pagina 55
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Fica evidente que o disléxico necessita de uma equipe multidisciplinar de
profissionais, formada pelo psicopedagogo, fonoaudiólogo e psicólogo para tratá-lo. O
trabalho dessa equipe continua na escola com o primordial papel do professor na promoção
do saber, pois, é na sala de aula que as dificuldades em torno da dislexia se evidenciam,
tanto por parte do professor quanto por parte do portador do distúrbio da leitura e da escrita,
devendo-se estabelecer uma conexão mais estreita com o aluno, compreendendo as
necessidades e os limites do disléxico, e ter com isso subsídios para intervir adequadamente
favorecendo o processo de ensino e aprendizagem com uma atitude inclusiva livre de
qualquer rejeição.
Diante das dificuldades pertencentes à dislexia, faz-se necessário o preparo do
professor para essa realidade, estando consciente das possibilidades e restrições desse
distúrbio, contudo poder aplicar com maior precisão estratégias fundamentadas nas reais
necessidades do indivíduo para ampliar o seu potencial.
O aluno disléxico requer atenção principalmente na parte pedagógica, já que o mesmo
apresenta alguma complicação na aquisição da leitura e da escrita, sendo assim, as
intervenções pedagógicas devem estar apoiadas em conhecimentos seguros para que se
possa surtir um efeito positivo resultando o progresso e permanência escolar do aluno.
É crucial para o sucesso escolar do portador de dislexia, que o professor busque o
conhecimento, estude e reflita sobre como lidar com as dificuldades apresentadas pelo
distúrbio, entendendo que o aluno possui sua peculiaridade para aprender, detendo-se de
competências consistentes para intervir de maneira adequada, propiciando um ambiente
acolhedor e persistente.
Portanto, todos os aspectos acerca da dislexia, dos quais engloba o próprio distúrbio
de leitura e escrita, a formação inconsistente do docente, a falta de estrutura no atendimento
especializado, o comprometimento e a busca pelo conhecimento dos interessados e
envolvidos com um disléxico, são desafios que se colocam para a escola, e devem ser
abarcados com extrema urgência, capacidade e competência, para que se consiga superálos.
A formação continuada dos professores é uma questão que deve ser vista e efetivada
com mais valorização, visto que, é um caminho garantido para a superação da atual situação
catastrófica do índice escolar.
A compreensão e o comprometimento com a evolução do educando, são essenciais
para garantir um futuro mais justo para as crianças de hoje.
Mariane Maria Da Luz Andrade
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