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DIRETRIZES CURRICULARES NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL: UM BREVE 

PANORAMA 

 

MORAIS. Adriana Galdino de 

Eixo: educação infantil 

 

Resumo 

No século XIX inicia-se a construção de identidade 
das creches e pré-escolas em nosso país, introduzido 
no contexto da história políticas de atendimento à 
infância, pelas diferenças em relação as classes 
sociais, pois as crianças mais pobres eram atendidas 
pelo órgão de assistência social, apenas sob as 
concepções do cuidar, cuja únicas preocupações 
eram com as necessidades físicas como: higiene e 
alimentação, já as crianças de famílias com 
condições financeiras mais favorecidas eram 
atendidas em instituições, cujos modelos de práticas 
escolares prezavam o educar como saber adquirido 
de promoção intelectual e desta forma evidenciava-se 
uma concepção fragmentada sobre educação infantil. 

Introdução 

Um novo modelo do atendimento à infância 
iniciou-se em 1959 com a Declaração Universal dos 
direitos da Criança e do Adolescente e fixado pelo 
artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90) 
orientando a mudança do atendimento a creche e pré-
escola, e tornou-se um direito de todas as crianças à 
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educação, independendo do seu grupo social, isso 
tudo, em harmonia com movimentos sociais nacionais 
e internacionais. 

A Constituição Federal de 1988 torna o 
atendimento às creches e pré-escolas, como direito 
social e a Educação Infantil passa ser dever do 
Estado, todas essas conquistas contaram com a 
participação dos movimentos comunitários, 
movimentos de mulheres, movimentos de 
redemocratização do país e das lutas dos 
profissionais da educação.  

Determina-se então que as creches e pré-
escolas construam uma nova identidade na busca por 
superação da fragmentação entre o cuidar e o educar. 

Aspectos legais da educação infantil no Brasil 

Apesar de assegurada na Constituição 
Federal de 1988, a concepção de Educação Infantil 
como primeira etapa da educação básica veio 
somente com a reforma da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB), sancionada pelo 
presidente Fernando Henrique Cardoso e pelo 
ministro da educação Paulo Renato em 20 de 
dezembro de 1996.  

O direito à educação em creches e pré-
escolas para as crianças de 0 a 6 anos está 
assegurado na Constituição de 1988, reafirmando o 
Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, 
regulamentado em diretrizes e normas pela LDB em 
1996, representa um marco histórico de grande 
importância para a educação infantil em nosso país.  

A regulamentação legal da educação infantil 
na educação básica, como sua primeira etapa, é o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Henrique_Cardoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Renato_Souza
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1996
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reconhecimento de que a educação começa nos 
primeiros anos de vida, sendo essencial para atingir o 
objetivo da educação básica, que é garantir ao 
educando a formação indispensável para o exercício 
da cidadania, fornecendo meios para a continuada 
progressão do indivíduo tanto no âmbito acadêmico 
quanto em sua vida produtiva. 

A nova LDB em seu texto legal destacou a 
educação infantil, dedicando uma seção exclusiva 
para tratar desse tema dentro do capítulo Da 
Educação Básica, artigos 29 a 31, nos seguintes 
termos: 

Art. 29. A educação infantil, primeira 
etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral 
da criança de até 5 (cinco) anos, em 
seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade 

Art. 30. A educação infantil será 
oferecida em: 

I - creches, ou entidades equivalentes, 
para crianças de até três anos de 
idade; 

II - pré-escolas, para as crianças de 4 
(quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 

Art. 31.  A educação infantil será 
organizada de acordo com as 
seguintes regras comuns 

I - avaliação mediante 
acompanhamento e registro do 
desenvolvimento das crianças, sem o 
objetivo de promoção, mesmo para o 
acesso ao ensino fundamental; 
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II - carga horária mínima anual de 800 
(oitocentas) horas, distribuída por um 
mínimo de 200 (duzentos) dias de 
trabalho educacional; 

III - atendimento à criança de, no 
mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o 
turno parcial e de 7 (sete) horas para a 
jornada integral; 

IV - controle de frequência pela 
instituição de educação pré-escolar, 
exigida a frequência mínima de 60% 
(sessenta por cento) do total de horas; 

V - expedição de documentação que 
permita atestar os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem da 
criança. Lei Nº 9.394, de 20 de 
dezembro  de1996. – Lei de Diretrizes 
e Bases. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/L
eis/L9394.htm Acesso em: 
02/11/2016. 

 A respeito do tema Educação Infantil, a 
leitura desses artigos nos permite extrair o seguinte: 
a educação infantil é necessária para a promoção do 
pleno desenvolvimento integral do indivíduo, sendo 
imprescindível a fusão das funções de educar e cuidar 
das crianças de 0 a 5 anos de idade. 

É papel da educação infantil, manter o 
diálogo com as famílias e comunidade a fim de 
fortalecer vínculos de confiança imprescindível para 
um atendimento de qualidade. 

 As instituições de educação infantil têm 
papel específico no desenvolvimento da criança no 
sentido de ampliar as experiências no processo de 
transformação da natureza pela convivência em 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
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sociedade, propor novos desafios, respeitar as 
diversidades e socializar. 

O artigo 31 da LDB deixa claro que a 
avaliação na educação infantil não tem objetivo de 
promoção e não constitui pré-requisito para acesso 
ao ensino fundamental, ou seja, a retenção das 
crianças na pré-escola, sob qualquer alegação, fere a 
legislação, desta forma, a mesma deve ter acesso ao 
ensino fundamental aos seis anos, livre de qualquer 
condição, que não a idade da criança. 

A avaliação deve ser orientadora, visando o 
aprimoramento da ação educativa, sendo papel do 
educador acompanhar e registrar o desenvolvimento 
integral, da criança tendo como referência, objetivos 
estabelecidos em seu projeto pedagógico, de forma 
que o profissional de educação infantil reflita 
permanentemente sobre a sua prática e busque 
sempre melhorias que o ajudem a alcançar seus 
objetivos.  

A LDB além de dedicar uma seção específica 
à educação infantil, também define em outros artigos, 
aspectos relevantes para essa etapa da educação, 
como por exemplo, a respeito da organização 
nacional: 

Art. 8º A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios organizarão, 
em regime de colaboração, os 
respectivos sistemas de ensino. 

Art. 9º A União incumbir-se-á de: 

III - prestar assistência técnica e 
financeira aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios para o 
desenvolvimento de seus sistemas de 
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ensino e o atendimento prioritário à 
escolaridade obrigatória, exercendo 
sua função redistributiva e supletiva; 

IV - estabelecer, em colaboração com 
os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, competências e diretrizes 
para a educação infantil, o ensino 
fundamental e o ensino médio, que 
nortearão os currículos e seus 
conteúdos mínimos, de modo a 
assegurar formação básica comum 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão 
de: 

V - oferecer a educação infantil em 
creches e pré-escolas, e, com 
prioridade, o ensino fundamental, 
permitida a atuação em outros níveis 
de ensino somente quando estiverem 
atendidas plenamente as 
necessidades de sua área de 
competência e com recursos acima 
dos percentuais mínimos vinculados 
pela Constituição Federal à 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/L
eis/L9394.htm Acesso em: 
02/11/2016. 

A LDB define claramente as atribuições, 
deveres e responsabilidade de cada esfera do 
governo em âmbito Nacional, a fim de assegurar 
parâmetros de qualidade para o atendimento a bebês 
e crianças pequenas nas instituições, cujo 
atendimento se destina à educação e cuidados.  

RCNEI – Articulações para educação infantil de 
qualidade 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
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O Ministério da Educação e Desporto por 
meio da Secretaria de Educação Fundamental lançou 
em 1998 o REFERENCIAL CURRICULAR 
NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL – 
RCNEI, em atendimento ao recentemente previsto na 
Nova Lei de Diretrizes e Bases. 

O RCNEI contribui com as políticas e 
programas de educação infantil, traz informações, 
pesquisas e subsidia o trabalho educativo de 
técnicos, professores e demais profissionais da 
educação infantil, levando em consideração as 
especificidades das crianças de zero a cinco anos, 
mirando o oferecimento de experiências que 
efetivamente levem ao exercício da cidadania, 
embasadas nos seguintes princípio: 

- o respeito à dignidade e aos direitos 
das crianças, consideradas nas suas 
diferenças individuais, sociais, 
econômicas, culturais, étnicas, 
religiosas etc.;  

- o direito das crianças a brincar, como 
forma particular de expressão, 
pensamento, interação e comunicação 
infantil;  

- o acesso das crianças aos bens 
socioculturais disponíveis, ampliando 
o desenvolvimento das capacidades 
relativas à expressão, à comunicação, 
à interação social, ao pensamento, à 
ética e à estética;  

- a socialização das crianças por meio 
de sua participação e inserção nas 
mais diversificadas práticas sociais, 
sem discriminação de espécie alguma;  



Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

11 

 

- o atendimento aos cuidados 
essenciais associados à sobrevivência 
e ao desenvolvimento de sua 
identidade. 

(Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil, 1998, volume 01, p. 
13). 

A criança dentro do RCNEI é entendida como 
um ser social e histórico que por meio da sua 
interação de sua família, com o ambiente que a cerca, 
a sociedade na qual está inserida, pensa e sente de 
um jeito muito particular e como tal devem ser 
entendidas e estimuladas. 

Compreender, conhecer e reconhecer 
o jeito particular das crianças serem e 
estarem no mundo é o grande desafio 
da educação infantil e de seus 
profissionais. Embora os 
conhecimentos derivados da 
psicologia, antropologia, sociologia, 
medicina etc. possam ser de grande 
valia para desvelar o universo infantil 
apontando algumas características 
comuns de ser das crianças, elas 
permanecem únicas em suas 
individualidades e diferenças 
(Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil, 1988, volume 01, p. 
21). 

O RCNEI destaca o papel do Professor de 
Educação Infantil, cujo trabalho exige competências 
diversas, pois caba a este profissional trabalhar 
conteúdos diversos, desde os cuidados básicos até 
as mais diversas áreas do conhecimento, o que por 
sua vez demanda que além de sua formação 
acadêmica, o educador mantenha-se como aprendiz, 
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pois o diálogo com seus pares, com as famílias e a 
comunidade é fonte constante de reflexão a respeito 
das práticas diárias com as crianças envolvendo 
observação, registro, planejamento e avaliação. 

A implementação e/ou implantação de 
uma proposta curricular de qualidade 
depende, principalmente dos 
professores que trabalham nas 
instituições. Por meio de suas ações, 
que devem ser planejadas e 
compartilhadas com seus pares e 
outros profissionais da instituição, 
pode-se construir projetos educativos 
de qualidade junto aos familiares e às 
crianças. A ideia que preside a 
construção de um projeto educativo é 
a de que se trata de um processo 
sempre inacabado, provisório e 
historicamente contextualizado que 
demanda reflexão e debates 
constantes com todas as pessoas 
envolvidas e interessadas (Referencial 
Curricular Nacional para a Educação 
Infantil, 1988, volume 01, p. 41). 

Em 2006 a Educação Infantil recebeu novo 
avanço e reafirmação de sua posição dentro do 
quadro educacional de nosso país com a publicação 
dos volumes 1 e 2 dos Parâmetros Nacionais de 
Qualidade para a Educação Infantil – PNQEI 

O PNQEI é fruto de um trabalho conjunto de 
secretários, conselheiros, técnicos, especialistas, 
professores e outros profissionais oriundos de todas 
as regiões do país coordenados pelo Ministério da 
Educação. 

A presença de profissionais diversos e de 
todas as regiões do país permitiu que o texto final 
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abarcasse as peculiaridades regionais, permitindo o 
desenvolvimento de manifestações culturais locais e 
a criação de uma base nacional que fosse fácil de 
aplicar e monitor, viabilizando sua adoção em todo 
país, consolidando uma base comum. 

O texto final foi construído em etapas sendo 
a primeira versão apresentada e debatida em 
seminários regionais em 2004, a segunda versão foi 
encaminhada à especialistas em educação e 
posteriormente discutida em seminário técnico em 
2005. O texto incorporou diversas sugestões 
resultantes dessas discussões, tendo sido 
apresentado ainda em 2005, o 2º volume no 
Seminário Nacional Política de Educação Infantil, 
realizado em Brasília. 

Todas essas discussões realizadas em 
diversos locais do país contribuíram para solidificar 
consensos da área e superar antigos problemas, 
resultando na finalização e a apresentação do texto 
final em 2006. 

O PNQEI foi apresentado em 02 volumes, o 
que facilita seu manuseio e consulta, tendo os 
assuntos divididos da seguinte forma:  

O primeiro aborda aspectos relevantes 
para a definição de parâmetros de 
qualidade para a Educação Infantil no 
país. Apresenta uma concepção de 
criança, de pedagogia da Educação 
Infantil, a trajetória histórica do debate 
da qualidade na Educação Infantil, as 
principais tendências identificadas em 
pesquisas recentes dentro e fora do 
país, os desdobramentos previstos na 
legislação nacional para a área e 
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consensos e polêmicas no campo. No 
segundo, explicitam-se, inicialmente, 
as competências dos sistemas de 
ensino e a caracterização das 
instituições de educação infantil a 
partir de definições legais, entendendo 
que um sistema educacional de 
qualidade é aquele em que as 
instâncias responsáveis pela gestão 
respeitam a legislação vigente. 
Finalmente, são apresentados os 
parâmetros de qualidade para os 
sistemas educacionais e para as 
instituições de educação infantil no 
Brasil, com o intuito de estabelecer 
uma referência nacional que subsidie 
os sistemas na discussão e 
implementação de parâmetros de 
qualidade locais. (PNQEI, 2006, 
Volume 1,  p. 10). 

Conforme supramencionado, o Volume 01 do 
PNQEI traz as concepções de criança e de 
pedagogia, e a importância de sua integração, pois 
entende a criança, como sujeito de seu próprio 
desenvolvimento é crucial para que os profissionais 
de Educação possam ajudar a esses seres se 
tornarem a melhor versão de si mesmos. 

A criança já foi considerada como mini adulto, 
ou como um ser incompleto, no entanto, apesar de 
estar em pleno desenvolvimento tanto físico quanto 
psíquico, a criança é um ser humano completo que 
deve ter em cada fase do seu crescimento o estímulo 
adequado. 

“o recém-nascido é diferente do bebê 
que engatinha, que é diferente 
daquele que já anda, já fala, já tirou as 
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fraldas” (PNQEI, 2006, Volume 1,  
página 14). 

O ser humano é influenciado pelo meio onde 
está inserido, a criança recebe uma série de 
influências do ambiente, de seus pais, parentes, 
clima, e da mesma forma os adultos que interagem 
com essa criança também são transformados por sua 
presença, daí a importância de respeitar as 
características regionais. 

A criança é um sujeito social e 
histórico que está inserido em uma 
sociedade na qual partilha de uma 
determinada cultura. É profundamente 
marcada pelo meio social em que se 
desenvolve, mas também contribui 
com ele (BRASIL, 1994a). A criança, 
assim, não é uma abstração, mas um 
ser produtor e produto da história e da 
cultura (FARIA, 1999). (PNQEI, 2006, 
Volume 1,  página 13).  

O profissional de educação infantil deve 
proporcionar às crianças as melhores condições para 
o seu desenvolvimento, levando em consideração 
que em razão de sua idade as crianças da Educação 
Infantil, cuidar de suas necessidades básicas faz 
parte de sua função como educador, ou seja, trata-se 
de Educar/Cuidar.  

Por sua vez, as crianças encontram-se 
em uma fase de vida em que 
dependem intensamente do adulto 
para sua sobrevivência (MACHADO, 
2001). Precisam, portanto, ser 
cuidadas e educadas, o que implica:  

ser auxiliadas nas atividades que não 
puderem realizar sozinhas;  
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ser atendidas em suas necessidades 
básicas físicas e psicológicas;  

ter atenção especial por parte do 
adulto em momentos peculiares de 
sua vida (PNQEI, 2006, Volume 1,  
página 18.  

O PNQEI apresentou quais atividades devem 
fazer parte das propostas pedagógicas das 
instituições de Educação Infantil, de modo a 
proporcionar tanto o crescimento saudável, quanto o 
desenvolvimento das crianças: 

Além disso, para que sua 
sobrevivência esteja garantida e seu 
crescimento e desenvolvimento sejam 
favorecidos, para que o cuidar/educar 
sejam efetivados, é necessário que 
sejam oferecidas às crianças dessa 
faixa etária condições de usufruírem 
plenamente suas possibilidades de 
apropriação e de produção de 
significados no mundo da natureza e 
da cultura. As crianças precisam ser 
apoiadas em suas iniciativas 
espontâneas e incentivadas a: brincar; 
movimentar-se em espaços amplos e 
ao ar livre; expressar sentimentos e 
pensamentos;  desenvolver a 
imaginação, a curiosidade e a 
capacidade de    expressão; ampliar 
permanentemente conhecimentos a 
respeito do mundo da natureza e da 
cultura apoiadas por estratégias 
pedagógicas apropriadas; diversificar 
atividades, escolhas e companheiros 
de interação creches, pré-escolas e 
centros de Educação Infantil. (PNQEI, 
2006, Volume 1,     p. 18-19). 
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A partir da Constituição de 1988, a Educação 
Infantil vem recebendo um olhar mais atento por parte 
de nossos legisladores e pelas políticas públicas, 
reforçando a importância do desenvolvimento dos 
primeiros anos de vida das crianças brasileiras o que 
contribuirá para a formação de cidadãos produtivos e 
politicamente ativos. 

O ensino da arte na educação infantil sob uma 
ótica socio-legislativa 

O Referencial Curricular da Educação Infantil, 
em seu volume 03, confere o ensino de Artes Visuais 
à Educação Infantil, entendendo que as crianças 
possuem suas próprias ideias a respeito da produção 
de arte e do fazer artístico, configurando o conceito 
de que esses pensamentos são construídos a partir 
das experiências que cada criança vivencia e a partir 
daí abstraem o que é, para que serve e como se faz 
Arte.  

Nesse sentido, as Artes Visuais devem ser 
concebidas como uma linguagem que tem estruturas 
e características próprias, cuja aprendizagem, no 
âmbito prático e reflexivo, se dá por meio da 
articulação dos seguintes aspectos: 

Fazer artístico: centrado na 
exploração, expressão e comunicação 
de   produção de trabalhos de arte por 
meio de práticas artísticas, 
propiciando o desenvolvimento de um 
percurso de criação pessoal;  

Apreciação: percepção do sentido que 
o objeto propõe, articulando-o tanto 
aos elementos da linguagem visual 
quanto aos materiais e suportes 
utilizados, visando desenvolver, por 
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meio da observação e da fruição, a 
capacidade de construção de sentido, 
reconhecimento, análise e 
identificação de obras de arte e de 
seus produtores;  

Reflexão: considerado tanto no fazer 
artístico como na apreciação, é um 
pensar sobre todos os conteúdos do 
objeto artístico que se manifesta em 
sala, compartilhando perguntas e 
afirmações que a criança realiza 
instigada pelo professor e no contato 
com suas próprias produções e as dos 
artistas (Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil, 
1998, volume 03, p. 89). 

O ensino de arte na educação básica previsto 
na LDB recentemente recebeu algumas alterações 
que expandiram o currículo escolar no tocante à 
Artes: 

Art. 26. Os currículos da educação 
infantil, do ensino fundamental e do  
ensino médio devem ter base nacional 
comum, a ser complementada, em 
cada sistema de ensino e em cada 
estabelecimento escolar, por uma 
parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e 
dos educandos. 

§ 2º O ensino da arte, especialmente 
em suas expressões regionais, 
constituirá componente curricular 
obrigatório da educação infantil e do 
ensino fundamental, de forma a 
promover o desenvolvimento cultural 
dos alunos.  
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§ 6º As artes visuais, a dança, a 
música e o teatro são as linguagens 
que constituirão o componente 
curricular de que trata o § 2o deste 
artigo. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/L
eis/L9394.htm   Acesso em: 
02/11/2016. 

A obrigatoriedade do ensino da arte, com 
destaque para as manifestações regionais combinada 
com a expansão do currículo do ensino da arte em 
muito contribuem para a concretude do objetivo da 
Educação Básica, especialmente às crianças da 
educação infantil. 

A Arte promove o desenvolvimento de 
competências, habilidades e 
conhecimentos necessários a diversas 
áreas de estudo, entretanto, não é isso 
que justifica a sua inserção no 
currículo escolar, mas seu valor 
intrínseco como construção humana, 
como patrimônio comum a ser 

apropriado por todos (IAVELBERG, 
Rosa, Para gostar de aprender 
arte; sala de aula e formação de 
professores/Rosa Iavelberg. 
Porto Alegre; Artemed, 2003). 

O ensino da Arte busca formar seres criativos 
e reflexivos, a Arte está inserida em nossas vidas, 
facilita o diálogo com o mundo, permite a reflexão 
sobre nós mesmos, ensina às crianças o valor do 
trabalho do outro, respeitando as diferenças culturais. 

As crianças facilmente imergem no mundo do 
faz de conta o que as aproxima dos artistas, pois 
ambos possuem a habilidade de fantasiar, de fingir 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
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que algo é o que realmente não é, de modo que um 
simples círculo pode se converter em uma bola, uma 
roda, um balão, o mundo. 

Desenhar, pintar ou construir constitui 
um processo complexo em que a 
criança reúne diversos elementos de 
sua experiência, para formar um novo e 
significativo todo. (LOWENFELD, Viktor, 
A criança e sua arte: um guia para os 
pais. 2. ed. São Paulo: Mestre Jou, 
1977). 

Os artistas assim como as crianças enxergam 
as coisas a sua volta de um jeito especial, a 
percepção e a sensibilidade mais apuradas lhes 
permitem significar o mundo através de suas próprias 
configurações, o que os permite criar, imaginar, 
simbolizar de modo muito mais fácil e natural do que 
para o restante da humanidade. 

As crianças, desde que estimuladas 
adequadamente a partir da mais tenra idade, serão 
capazes de se tornar adultos portadores dos 
verdadeiros valores essenciais à vida, nesse sentido, 
a arte auxilia no desenvolvimento de atitudes como o 
senso crítico, a sensibilidade e a criatividade, além, é 
claro, de proporcionar à criança uma leitura do mundo 
e de si própria. 

A arte e seus elementos estão presentes no 
dia-a-dia desses “pequenos” como, por exemplo, nas 
cores e figuras de uma parede, em um quadro, nas 
ruas, em casa, nos brinquedos, etc. As artes têm o 
poder de conduzir essas crianças a conhecerem suas 
limitações, dificuldades e possibilidades de 
desenvolver, explorar e conhecer suas reais 
potencialidades. 
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O processo de criação infantil é de suma 
importância, pois é neste momento que a criança 
seleciona, interpreta e reformula suas experiências, 
direcionando para o trabalho artístico, seus 
pensamentos, emoções e sentimentos. 

Nessa fase a criança deve ter total liberdade, 
o adulto deve apenas auxiliar sem influenciar em suas 
decisões ou no modo como ela quer se expressar, 
pois muitas vezes ao direcionar quais cores a criança 
deve usar ou onde ela deve pintar dentro de uma 
determinada forma, acabamos interferindo 
negativamente no processo criativo da criança e 
inibindo-a de utilizar a arte como forma de auto 
expressão. 

Obviamente que o ensino da arte deve ser 
adequado à cada fase da criança, respeitando tanto 
sua idade quando seu nível de desenvolvimento, de 
modo que a imaginação e a cognição dos educandos 
devem ser trabalhadas de forma integrada, 
favorecendo o desenvolvimento das suas 
capacidades criativas e sua sensibilidade. 

O ensino da arte proporciona às crianças 
vivenciar experiências lúdicas e significativas que 
contribuem para o desenvolvimento psíquico, social e 
cognitivo. 

Conclusão 

 Ao proporcionar vivências e experiências, o 
professor está possibilitando a explorando, a criação, 
a emoção e a sensibilidade e  permite diversas 
possibilidades de interações sociais e troca de 
experiências; desenvolvimento da coordenação 
visual e motora; desenvolvimento intelectual de 
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acordo com o que é apresentado e apreciado pelas 
crianças, o desenvolvimento emocional pode estar 
diretamente relacionado ao sentimento que a criança 
tem com relação à sua obra e desenvolvimento 
criador, pois desde os primeiros rabiscos a crianças 
já são capazes de inventar suas próprias formar e 
inserir algo de si nestas. 

O desenvolvimento artístico de cada 
indivíduo é único, daí a importância da expansão do 
currículo ao apresentar as diversas linguagens da 
arte às crianças, as mesmas poderão se identificar e 
se expressar com aquela que mais se adequar à sua 
individualidade. 

O ensino da arte leva a criança a vivenciar, 
perceber e reconhecer a si própria, o que eleva sua 
autoestima e faz com que reconheça seu valor, 
experimentar arte por meio de diversos materiais e 
linguagens, cria situações que propiciam emersão do 
talento artístico, fazendo com que a escola se torne 
um espaço de experimentação, onde a transformação 
pode ser incitada pela pintura, desenho, música, 
teatro, dança, etc.  

Para a criança brincar e desenhar são 
atividades importantes que a 
envolvem por inteiro e a fazem viver 
intensamente esses momentos, 
criando e recriando a realidade. 
(SANS, Paulo de Tarso Cheida. A 
criança e o artista: fundamentos para 
o ensino das artes plásticas. 2. ed. 
Campinas, SP: Papirus, 1995). 

O conhecimento da arte, em todas as suas 
nuances, é um importante instrumento do 
desenvolvimento integral das crianças, influenciando 
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o nível cultural e desta forma auxiliando em todo o 
processo de ensino-aprendizagem. 
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Resumo 

A educação inclusiva, com toda certeza, pode ser 
considerada como um dos maiores avanços da 
sociedade contemporânea. Ao longo do último século 
foi o momento em que ocorreu maior consolidação a 
respeito dos aspectos específicos que tratam a 
questão da inclusão escolar de deficientes, que por 
um longo período histórico viviam marginalizados na 
sociedade, sendo inclusive durante uma época 
sombria da história da humanidade, considerados 
como um castigo divino, deixando de possuírem 
qualquer segurança para a livre convivência em 
sociedade, sofrendo diversas formas de preconceito. 
Contudo, de acordo com novas concepções sociais, 
bem como uma nova visão a respeito do tema, estes 
passaram a serem inseridos na sociedade, 
convivendo em condições de igualdade com todos; 
contudo com algumas ressalvas em determinadas 
localidades, como por exemplo, no Brasil, onde 
embora tenha vivenciado o mesmo fenômeno, o 
mesmo ocorreu em intensidade bem diferente do 
restante do mundo, apresentando maior visibilidade 
apenas a partir de mudanças da legislação ao longo 
dos últimos 30 anos, conforme é possível observar no 
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contexto desenhado neste estudo que abrange 
concepção histórica do tema de uma forma geral e a 
concepção dentro da realidade vivenciada no 
território brasileiro. 

Palavras-Chaves: Educação Inclusiva; Deficientes; 
Preconceito; Igualdade; Legislação. 

Abstract 

Inclusive education can certainly be considered as 
one of the greatest advances of contemporary society. 
During the last century was the moment when there 
was greater consolidation regarding the specific 
aspects that deal with the issue of school inclusion of 
the disabled, who for a long historical period lived 
marginalized in society, including during a dark time in 
the history of humanity, considered as a divine 
punishment, ceasing to have any security for free 
coexistence in society, suffering various forms of 
prejudice. However, according to new social 
conceptions, as well as a new view on the theme, 
these began to be inserted in society, living in 
conditions of equality with all; However, with some 
caveats in certain locations, such as Brazil, where 
although it has experienced the same phenomenon, 
the same occurred at a very different intensity from the 
rest of the world, showing greater visibility only from 
changes in legislation over the past 30 years. years, 
as can be observed in the context designed in this 
study that covers the historical conception of the 
theme in general and the conception within the reality 
experienced in the Brazilian territory. 

Key-words: Inclusive education; Handicapped; 
Preconception; Equality; Legislation. 
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Introdução 

É fundamental realizar a contextualização da 
Educação Especial desde seus primórdios até a 
atualidade, observando o quanto as legislações e 
governos diversos são as principais responsáveis 
pelos avanços da inclusão, promovendo ações que 
garantem o direito às pessoas com necessidades 
educacionais especiais de possuírem acesso à 
educação; evidenciando-se desta forma que a 
inclusão ou a exclusão das pessoas com deficiência 
possuem intima relação com questões culturais. 

No Brasil, até a década de 50, a Educação 
Especial era completamente desconhecida, sendo 
apenas a partir de 1970, que a mesma passou a ser 
objeto de discussão, tornando-se uma clara 
preocupação dos governos com a criação de 
instituições públicas e privadas, órgãos normativos 
federais e estaduais e de classes especiais que 
pudessem promover a garantia de tal inclusão. 

Neste sentido, convém ressaltar que ao falar 
sobre inclusão de deficientes em escolas regulares, é 
comum ouvir inúmeras queixas de docentes, uma vez 
que estes ao não se sentirem aptos para trabalhar 
com tal público, defendem a necessidade da 
realização de uma formação especializada para tal 
atividade, e desta forma, acabam oferecendo uma 
resistência ao acolhimento dos que antes 
permaneciam segregados do ensino regular, 
possuindo um lugar apenas na educação especial. 

Um interessante mecanismo para correção 
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desta questão está na realização do combate desta 
resistência docente por meio da discussão da 
construção histórico-social, que se vê diante de um 
paradigma em que a inclusão não é criação de um 
grupo de pessoas com intenções política partidária, e 
sim objeto de uma grande batalha de uma minoria que 
acredita e defendem os direitos de todos os 
indivíduos, mesmo os portadores de qualquer tipo de 
deficiência. Tal resistência docente não pode barrar 
os mecanismos que efetivem a inclusão, que é 
garantida através de legislações que permitem o 
acesso ao ensino regular por todo aluno. 

Vale observar ainda o que traz a Declaração de 
Salamanca (1994), que é um marco da incorporação 
legal da inclusão no Brasil, e que compreende o 
movimento pela inclusão como a ação de um grupo 
de pessoas que compreendiam a necessidade da 
ampliação da discussão sobre o tratamento destinado 
aos deficientes através das várias instâncias sociais, 
objetivando rever as práticas sociais excludentes. 

Desta forma, como orienta Aranha (2000, 
p.65), “inclusão social tem (...) se caracterizado por 
uma história de lutas sociais realizadas pelas 
minorias e seus representantes, na busca da 
conquista (...) acesso imediato, contínuo e constante 
ao espaço comum da vida em sociedade (recursos e 
serviços)” e, por sua vez a escola é um espaço ideal 
a existência desta discussão, uma vez que é uma 
instituição social que possui como objetivo a 
concepção da educação formal de crianças e aqueles 
que não estão na escola acabam perdendo o status 
social de “criança normal”. 

A deficiência ao longo da história 
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Conforme aponta Silva (2003) na idade antiga, 
a sociedade possuía como base um modelo 
direcionado para a produção agrícola, onde as 
classes inferiores possuíam como responsabilidade a 
execução dos serviços braçais, e assim era possível 
identificar algumas sociedades que valorizavam 
extremamente a força humana para a guerra, para a 
agricultura, enfim eram dependentes dela para sua 
sobrevivência e assim compreendia a deficiência 
física como algo intolerável, realizando o descarte dos 
deficientes físicos no momento em que nasciam 
(Grécia e Roma antigas, dentre outras). 

A autora ressalta que os deficientes mentais 
acabavam sendo diluídos pela sociedade, 
principalmente ao se observar que alguns ainda 
realizavam serviços braçais e os que possuíam 
comprometimentos mais severos recebiam cuidados 
específicos de suas famílias. Ainda Silva (2003, p.4) 
lembra que “a vida humana só possuía valor 
enquanto representasse algo para a nobreza,  em 
razão da utilidade que tivesse para a realização dos 
desejos e satisfação das necessidades dos nobres”. 

Com o advento do Cristianismo, a deficiência 
acabou sendo explicada como uma causa divina; 
fazendo com que a sociedade passasse a considerar 
a existência de uma alma a todas as pessoas, 
defendendo a ideia de que todos eram merecedores 
de um tratamento caridoso, e neste sentido, com 
alguns acontecimentos históricos, como por exemplo, 
a queda do feudalismo, a visão de mundo, de homem, 
de sociedade, de natureza e de história; foram 
modificadas. Assim “o natural, e não mais o divino, 
passa a ser critério de norma e valor, sendo desta 
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forma, valorizado ou desvalorizado tudo aquilo que é 
de acordo com a natureza” (GUHUR, 1994, p. 80). 

Desta forma Silva (2003) orienta que tal 
mudança de concepção da sociedade, onde o 
“natural” passa a ser o critério de normatização e valor 
em conjunto com a criação das instituições 
caracterizando o primeiro paradigma da sociedade 
relacionado ao deficiente: a institucionalização. 
Assim, os deficientes eram encaminhados para 
hospitais psiquiátricos, retirados de circulação, pois, 
como as famílias, agora proprietárias de seus corpos 
e força e trabalho, precisavam trabalhar na recém-
criada indústria, o que impossibilitava de 
desenvolverem cuidados com aqueles que passavam 
a ser considerados inválidos, ocorrendo necessidade 
em se buscar um lugar para os mesmos. 

A autora ressalta que ainda no início do século 
XX ocorreram os questionamentos da 
institucionalização, uma vez que: 

(...) se reconhece que a vida na 
instituição era desumanizada, 
afetando a autoestima, tornando os 
pacientes impossibilitados do convívio 
em sociedade, assim, os tratos eram 
inadequados e era muito dispendioso 
para o governo manter essa massa 
improdutiva segregada, ao mesmo 
tempo em que aumentavam as 
discussões a respeito dos direitos 
humanos, dando início ao 
reconhecimento sobre os direitos dos 
deficientes (Silva, 2003, p. 7). 

A autora descreve ocorrer à caracterização do 
segundo paradigma: de serviços, possuindo como 
ideia principal a integração; assim, as instituições 
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acabam deixando de ser locais de confinamento e 
passam a possuir como função o preparo do 
deficiente para o convívio social, preparando-os para 
o trabalho e desenvolvendo sua autossuficiência. 

Desta forma Bueno (1999, p. 8) afirma a respeito da 
integração: 

(...) possuía como pressuposto que o 
problema era residente nas 
características das crianças 
excepcionais, no sentido em que 
ocorria a centralização de sua 
argumentação na perspectiva de 
detecção mais precisa das 
características e do estabelecimento 
de critérios que possuíam como base 
a detecção para a incorporação ou não 
do ensino regular, expresso na 
afirmação – sempre que ocorrer 
permissão das condições pessoais 
(...). 

Logo, como ressalta o autor, esse paradigma 
sofreu um rápido questionamento, uma vez que tanto 
os acadêmicos como também os deficientes e 
familiares não observaram a possibilidade da 
execução de atividades sociais por um deficiente tão 
bem quanto um a execução por um “normal” e tão 
pouco acreditavam na possibilidade de igualdade 
entre os homens ou de invalidade da distinção. 

Aspectos Jurídicos da Pessoa com Deficiência 

Como traz Carvalho (2004), através da 
Constituição Federal, da mesma forma que na 
legislação infraconstitucional mais recente, o termo 
pessoa portadora de deficiência é empregado, termo 
este que ao se relacionar com os anteriormente em 
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uso, representaram um avanço, haja vista, por 
exemplo, o emprego de palavras como surdo-mudo, 
(que era um termo adotado desde o Código Civil de 
1916), e era caracterizado como totalmente 
inadequado, pois são raros os indivíduos que, além 
de possuírem problema de audição, também 
possuíam problemas para emissão de sons (fala). 

O autor ressalta a Lei nº 5.869/73, que através 
de ser art. 151, III, institui o Código de Processo Civil, 
e faz o emprego do termo incapaz para fazer 
referência entre outros, aos “(...) surdos-mudos, que 
não puderem transmitir a sua vontade por escrito”; ou 
seja, um termo inadequado a retratar, de forma não 
usual determinado grupo de indivíduos com 
deficiência, que são os surdos; empregando também 
o termo “pródigo” (art. 1.185), que necessita de 
precisão, mesmo que a referência bíblica da 
conhecida parábola pertença ao senso comum. 

Neste aspecto, alertam Taborda, Chalub e 
Abdalla-Filho (2004) para a constituição de categoria 
jurídica já que “o conceito de prodigalidade é jurídico, 
embora transtornos mentais possam ser 
responsabilizados pelo comportamento pródigo, o 
qual será, então, um sintoma”. Observa-se aí que 
através da lei nº 7.210/84, que institui a Lei de 
Execução Penal, encontra-se as expressões 
deficientes físicos (art. 32, § 3º) e mentais (art. 117, 
III). 

Os autores indicam ainda que outro termo bem 
encontrado na doutrina é a incapacidade, que pode 
advir como consequência ou não de uma deficiência, 
entende-se, por exemplo, que o paraplégico possui 
incapacidade para andar; o surdo possui 
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incapacidade para ouvir sons da fala; o cego possui 
incapacidade para enxergar, entre outros. Contudo, é 
necessário ressaltar que, por exemplo, quando o 
indivíduo que está numa cama, todo engessado, se 
apresenta como incapaz em se locomover, porém 
com a diferença que irá perdurar até a duração da 
condição. Desta forma, é fundamental explicar o 
termo incapacidade, até em matéria de 
transitoriedade ou definitividade, sem as quais 
funciona como elemento que aniquila com o futuro de 
qualquer pessoa. 

Todavia, se observa que o ordenamento 
jurídico não é o único a empregar palavras e 
expressões inadequadas na área de abrangência das 
pessoas com deficiência. Ao se observar as próprias 
entidades organizadas por e voltadas às pessoas 
com deficiência, a circunstância ainda ocorre. O 
termo excepcional é um deles, teve seu uso difundido 
ainda ao longo dos anos cinquenta, de modo 
eufemístico, para fazer menção àquelas crianças cujo 
desenvolvimento se desviava do padrão considerado 
normal para seu grupo, mas ainda hoje está em uso. 
Indicando a persistência no uso deste termo 
encontram-se as Associações de Pais e Amigos de 
Excepcionais (APAE’s), que teve sua primeira 
unidade fundada no Rio de Janeiro em 11 de 
novembro de 1954, e a criação de uma Federação 
Nacional das APAE’s em 1962 (ARANHA, 2000). 

Ainda, conforme Carvalho (2004) orienta; ao se 
realizar a introdução da expressão pessoa portadora 
de deficiência, ocorreu uma pretensão por parte do 
legislador em alterar o foco de atenção da deficiência 
para a pessoa, situação que acabou não se 
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efetivando, pois o foco acabou recaindo mesmo é no 
termo portador, como se o individuo pudesse portar 
ou não uma deficiência, da mesma forma que 
acontecer no campo das ciências médicas com 
determinadas patologias, ao ser comum se dizer que 
o indivíduo é portador de determinado vírus, por 
exemplo. 

Como traz Aranha (2000), ao se usar a 
expressão pessoa com deficiência, tem-se a intenção 
de desviar o foco de atenção para o indivíduo; ou seja, 
a ênfase recai, com acerto, sobre a pessoa, que tem 
uma deficiência sem dúvida, mas também tem suas 
potencialidades, que são passíveis de ser 
evidenciadas, ou, no mínimo, que merecem ser 
admitidas. Ainda, como ressalta a autora, mesmo tal 
expressão acaba encontrando resistências na 
sociedade e até mesmo em meio às próprias pessoas 
com deficiência. 

Já no contexto educacional, Carvalho (2004) 
ressalta que o emprego do termo pessoa com 
necessidades educativas especiais, ou de forma 
resumida, necessidades especiais; que engloba 
pessoas com deficiência e aquelas que, por qualquer 
outro motivo, necessitam de atendimento 
especializado em determinado período; sendo o caso, 
por exemplo, de uma criança que necessita ficar 
internada em hospital para tratamento prolongado de 
um processo patológico; possuem garantido o direito 
em receber todo tipo de atendimento educacional 
especializado. 

Histórico da Educação Especial 

De acordo com orientação dada por Jannuzzi 
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(2004), a partir do ano de 1930, a sociedade civil deu 
início ao processo de organização em associações de 
pessoas que possuíam preocupação com o problema 
da deficiência, onde através da esfera governamental 
ocorria o prosseguimento do desencadeamento de 
algumas ações que possuíam como objetivo a criação 
de escolas em associação com hospitais e ao ensino 
regular. 

Da mesma forma, a autora ressalta a 
continuação de fundações de outras entidades 
filantrópicas especializadas, nascendo à concepção 
de formas distintas de atendimento em clínicas, 
institutos psicopedagógigos e outros de reabilitação, 
tudo isso no conjunto com a educação geral na fase 
de incremento da industrialização brasileira. 

Neste sentido, conforme Luria (2001), o Século 
XX acabou sendo um período intenso de muitas 
modificações de paradigmas que trouxeram 
significativos avanços para os indivíduos com 
deficiência, sobretudo relacionado às ajudas técnicas: 
cadeiras de rodas, bengalas, sistema de ensino para 
surdos e cegos, dentre muitos outros que acabaram 
sendo aperfeiçoados. Observa-se assim que a 
sociedade começou a se organizar de forma coletiva 
para enfrentar todas as questões e de certa forma 
melhor atender a pessoa com deficiência, logo, a 
consciência a respeito dos direitos humanos e da 
necessidade da participação e integração na 
sociedade de uma forma ativa acabou se fazendo 
presente. 

Além de todos esses aspectos, vários estudos 
a respeito da deficiência acabaram marcando uma 
grande alteração relacionada aos indivíduos com 
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deficiência. Foi o caso de Vigotski que, como acentua 
Luria: 

De forma oposta a muitos 
pesquisadores que realizavam o 
estudo da criança deficiente, Vigotski 
concentrou seus estudos nas 
habilidades que tais crianças 
apresentavam habilidades estas que 
possuíam a capacidade de formar o 
alicerce para o desenvolvimento de 
suas capacidades integrais. Havia 
maior interesse por suas forças do que 
por suas deficiências. (LURIA 2001, 
p.34) 

Conforme orienta Pacheco (2007), os 
deficientes, aqueles que eram tidos como “diferentes” 
da antiguidade até nossos dias, sempre foram 
marcados pela exclusão e trazem diante de si a marca 
da rejeição. Rejeição essa marcada já através do 
código de Hamurabi, que se caracteriza como uma 
evidência histórica sobre o registro das primeiras 
notícias a respeito do assunto; já os filósofos 
Aristóteles e Herófilo, escreveram notas que se 
relacionam com a deficiência mental, como 
modificações da estrutura cerebral. 

Ainda conforme ressalta o autor, a pessoa que 
possui deficiência, sempre foi tida como um indivíduo 
distante dos padrões considerados normais por meio 
da ótica histórico-cultural, que sempre permitiu 
realizações das orientações para a sociedade a 
respeito de critérios que busquem a normalidade. 
Diversos termos acabaram sendo utilizados para 
permitir a identificação de pessoas com deficiência e 
vieram por décadas buscando assumir um sentido de 
inovação na procura em se superar os preconceitos. 
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Fonseca (1995) reforça que através dos 
avanços ocasionados por meio da Política de Direitos 
Humanos houve registros de consideráveis 
progressos na conquista da igualdade e do exercício 
de direitos, principalmente ao se observar a busca da 
inclusão dos indivíduos que eram até então 
historicamente marcados pela segregação, 
preconceito e pela rejeição. Como retrata o autor, a 
Educação Especial que vem surgindo ao longo dos 
últimos anos acaba retratando a concepção e a visão 
da deficiência, adquiridos em cada momento 
histórico, político e social, onde em diversas ocasiões 
o que predominava era a educação elitista, sendo que 
existiam poucas instituições que forneciam 
atendimento aos deficientes, revelando desta forma a 
baixa preocupação com sua educação, bem com o 
nível de segregação ao qual eram submetidos. 

Já relacionado à trajetória da educação 
especial no Brasil, Mazzota (2001), ressalta a divisão 
da mesma em dois períodos: de 1854 a 1956, com 
iniciativas oficiais, particulares e isoladas, e de 1957 
a 1993, com iniciativas oficiais e de âmbito nacional. 
Vale destacar que até a década de 50, a Educação 
Especial praticamente não estava na pauta, falando-
se apenas em educação de deficientes; e assim 
observa-se que ao longo do século XX houve grandes 
reformas, crises e mudanças no contexto da 
educação especial. 

Na década de 70 foram criadas então as 
classes especiais e foi constatada a necessidade de 
integração social dos indivíduos que apresentaram a 
deficiência, tendo início um movimento cujo objetivo 
estava na integração em ambientes escolares, 
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registrando nesta época diversos avanços na 
conquista da igualdade e do exercício de direito que 
aumentaram aos poucos a pressão, de toda uma 
comunidade envolvida, para que o Estado pudesse 
reconhecer cada vez mais a Educação Especial como 
responsabilidade e dever (MAZZOTA, 2001). 

A partir da década de 80, conforme destacam 
Mosquera e Stobaus (2004), houve no Brasil o início 
de estudos e aplicações a respeito do estímulo 
precoce, em crianças de zero a três anos de idade 
que apresentassem algumas modificações globais 
em seu desenvolvimento, tanto na esfera hospitalar e 
médica, como também nas escolas especiais e, 
posteriormente, nas creches e escolas infantis. 
Através desta nova abordagem dinâmica no 
tratamento de bebês com deficiência mental, há início 
da intervenção de forma mais precoce nas desordens 
neuromotoras, cognitivas e afetivas desses 
indivíduos, alterando o prognóstico de aprendizagem 
dos mesmos. 

Aspectos da Educação Inclusiva no Brasil 

Como ressalta Pacheco (2007), no Brasil, 
também ocorreu um lento processo, os primeiros 
movimentos neste sentido ocorreram para o 
atendimento de pessoas cegas e surdas, tendo no 
ano de 1835, com a apresentação de um projeto de 
autoria do deputado Cornélio Ferreira, que propunha 
a alfabetização para cegos e mudos, a primeira 
tentativa de dar voz a esta questão; que a princípio foi 
ignorada, mais alguns anos depois, através de um 
decreto imperial, foi trazida para a realidade da 
sociedade da época, onde houve início ao 
atendimento escolar para indivíduos que possuíam 
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deficiência. 

A partir deste decreto houve a fundação do 
primeiro instituto para cegos (o Imperial Instituto Para 
Meninos Cegos), conhecido atualmente como 
Instituto Benjamin Constant, na cidade do Rio de 
Janeiro, e em 1857, do primeiro Instituto para surdos 
também no Rio de Janeiro. A fundação do Imperial 
Instituto aconteceu em grande parte devido à 
influência de José Alves de Azevedo, brasileiro que 
era cego e estudou no Instituto dos Jovens Cegos de 
Paris, fundado no século XVIII (MAZZOTA, 2001). 

De 1905 a 1950 ocorreram às criações de 
muitas instituições para o atendimento de pessoas 
deficientes, onde existiam instituições particulares e 
algumas de iniciativas oficiais, mas que não eram 
suficientes para atendimento da demanda. Já no ano 
de 1957, o Governo Federal assumiu em nível 
nacional a educação dos deficientes, e em 1971, 
entrou em vigor a primeira LDB, que teve através da 
inscrição de dois artigos (88 e 89) uma referência à 
educação dos portadores de necessidades especiais 
(PACHECO, 2007). 

Desta forma, para Mazzota (2001, p.68): 

O princípio básico a ser considerado é 
o de que a educação dos excepcionais 
deve acontecer através do uso dos 
mesmos serviços de educação que se 
organizam para a população em geral 
(situação comum de ensino), podendo 
ser realizado por meio de serviços 
educacionais especiais. É possível se 
interpretar que, no momento em que a 
educação de excepcionais deixa de se 
enquadrar no sistema geral de 
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educação, ela passa a se enquadrar 
em um sistema especial de educação. 
Nesse caso a mesma se entende 
através de ações educativas 
desenvolvidas em situações especiais 
que permanecem à margem do 
sistema escolar. 

No artigo 89 desta primeira LDB temos que o 
Poder Público possui o compromisso pela dispensa 
do tratamento especial em troca de bolsa de estudos, 
empréstimo e subvenções que possuam relação à 
educação de excepcionais. 

Através do compromisso ou 
“comprometimento” dos Poderes 
Públicos com a iniciativa privada não 
se esclarece a condição de incidência 
da educação de excepcionais seja 
através de um serviço especializado, 
ou seja, por um serviço comum. Esta 
circunstância acabou acarretando na 
realidade, uma série de implicações 
políticas, técnicas e legais e na 
proporção em que quaisquer serviços 
de atendimento educacional aos 
excepcionais, mesmo aqueles não 
incluídos como escolares, se 
considerando eficientes pelos 
Conselhos Estaduais de Educação e 
tornando-se ilegíveis à realização do 
tratamento especial (MAZZOLA, 2001, 
p. 68). 

Através da Constituição de 1967 também há 
um artigo que garante aos portadores de 
necessidades o direito por uma educação justa que 
possa integra-lo à comunidade. Na década de 1950 e 
nos anos 60, como os alunos portadores de 
necessidades não podiam frequentar as escolas 
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comuns, acabaram sendo criadas escolas especiais 
e depois ocorreu a criação de classes especiais 
dentro das escolas comuns, desta forma o sistema 
educacional acabou permanecendo com dois 
subitens que passara a operar de forma paralela e 
sem relação um com o outro; a educação comum e a 
educação especial (PACHECO, 2007). 

No ano de 1973 ocorreu a criação do Centro 
Nacional de Educação Especial (CENESP), 
relacionado com o Ministério de Educação, 
configurando uma fase da integração das pessoas 
com necessidades especiais dentro da década de 70. 
Observa-se que ao longo deste período ocorreram 
diversas mudanças filosóficas relacionadas com à 
ideia de educação integrada, contudo apenas alguns 
se consideravam integrados aos estudantes que 
apresentavam necessidades especiais e que 
pudessem se adaptar à classe comum e não ao 
sistema que teria que se adaptar aos portadores de 
necessidades, onde acontecia a exclusão daqueles 
que não podiam se adaptar às classes comuns e 
permaneciam desta forma em centros específicos 
(PACHECO, 2007). 

A partir da Segunda metade da década de 80, 
tem início a fase de inclusão dos portadores de 
necessidades educacionais especiais; através da 
Carta Magna promulgada em 1988 houve a criação 
de direitos para os que possuíam qualquer tipo de 
necessidades especiais, (capítulos, artigos e 25 
incisos). Dentre tais criações está o exposto no artigo 
208, inciso III, que trata da educação, habilitação e 
reabilitação das pessoas deficientes e a sua inserção 
na vida social (PACHECO, 2007). 
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Ao longo dos anos 90, observa-se que a fase 
da inclusão acaba conquistando força, se criando 
alguns documentos, entre os quais a Declaração de 
Salamanca onde ocorreu a oficialização do termo 
“inclusão" no campo educacional; e o Plano de Ação 
para Educação de Necessidades Especiais. Tal 
documento foi adotado por 300 participantes, 
oriundos de mais de 92 países e 25 organizações 
internacionais, presentes na Conferência Nacional a 
respeito da Educação de Necessidades Especiais 
(MAZZOTA, 2001). 

Neste sentido de legislações, Pacheco (2007) 
destaca a criação no ano de 1996 da nova Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 
9.394/96, permitindo com que o Brasil passasse a 
possuir conhecimento de que a nação pudesse 
possuir uma Lei que viesse de encontro com o 
proposto através da Constituição Brasileira, a nova 
LDB acabou trazendo inúmeras inovações, não só 
para a educação em geral, como também para a 
educação especial. 

Como orienta o autor, para tal situação acabou 
sendo incluído um capitulo com a mensagem de 
inclusão escolar para alunos que possuam 
necessidades educacionais especiais, além da 
realização da ampliação de oportunidades, como, por 
exemplo, a legalização da Educação Infantil, 
introduzindo a situação da criança com necessidades 
educacionais especiais nessa etapa escolar. A Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 9.394/96, 
também permite o asseguramento do direito à 
educação ao educando com necessidades 
educacionais especiais, nos artigos 12, 23, 24 e 
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capítulo V, que cuida dos aspectos do Ensino 
Especial: 

Art. 12. Os estabelecimentos de 
ensino, respeitando as normas 
comuns e as do seu sistema de 
ensino, terão a incumbência de: 

I - Elaborar e executar sua proposta 
pedagógica. 

(...) 

V. Prover meios para recuperação 
dos alunos de menor rendimento. (...) 

Art. 23. A educação básica poderá 
organizar-se em série anuais, 
períodos semestrais, ciclos, grupos, 
não seriados, com base na idade, na 
competência e outros critérios, ou de 
forma diversa de organização, sempre 
que o interesse do processo de 
aprendizagem assim recomendar. 

Art.24. Avaliação continua e 
cumulativa; prevalência dos aspectos 
quantitativos sobre os qualitativos e 
dos resultados ao longo do período, 
sendo as eventuais provas finais. 

(...) 

Art. 58. Entende-se por Educacional 
Especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar, 
oferecida preferencialmente na rede 
de ensino, para educandos portadores 
de necessidades especiais. 

I - Haverá, quando necessário, 
serviços de apoio especializado, na 
escola regular, para atender as 
peculiaridades da clientela de 
educando especial. 
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II - O atendimento educacional será 
feito em classes ou serviços 
especializados, sempre que possível 
a sua integração nas classes comuns 
de ensino regular. 

III - A oferta de educação especial, 
dever constitucional do Estado, tem 
início na faixa etária de zero a seis 
anos, durante a educação infantil. 

Art.59. Os sistemas de ensino 
assegurarão aos educandos com 
necessidades especiais: 

I - Currículos, métodos, técnicas, 
recursos educativos e organização 
específica, para atender às suas 
necessidades; 

II - Terminalidade específica para 
aqueles que não puderem atingir o 
nível exigido para a conclusão do 
Ensino Fundamental, em virtude de 
suas deficiências, e aceleração para 
concluir em menos tempo o programa 
escolar para os superdotados; 

III - Professores com especialização 
adequada em nível médio ou 
superior, para atendimento 
especializado, bem como professores 
de ensino regular capacitado para a 
integração desses educandos nas 
classes comuns. 

Ainda como traz Pacheco (2007), o 
Estatuto da Criança e Adolescente, também se 
preocupou em deixar claro em seus Art.53, incisos I, 
II e III, Art.54, inciso III; a preocupação em deixar 
assegurado o direito da criança e do adolescente em 
obter uma educação de qualidade que possa suprir 
as suas necessidades educacionais para poder obter 
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um melhor esclarecimento: 

Art. 53. A criança e o adolescente têm o direito à educação, 
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para 
o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, 
assegurando-lhes: 

I- Igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola; 

II- Direito de ser respeitado por seus 
educadores; 

III- Direito de contestar critérios 
avaliativos, podendo recorrer às 
instâncias escolares superiores. 

Art.54. É dever do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente: (...) 

III- Atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 

Importante considerar conforme traz Pacheco 
(2007) que a inclusão traz a proposta de um único 
sistema educacional de qualidade que comporte 
todos os alunos, que possuam ou não deficiência e 
com outro tipo de condição atípica. A inclusão se 
baseia nos princípios como a aceitação das 
diferenças individuais por meio de um atributo não 
como um obstáculo e ainda por meio da valorização 
da diversidade humana pela sua importância para o 
enriquecimento de toda a pessoa. 

Assim conforme a Declaração de Salamanca (1994): 

Cremos e proclamamos que (...) as 
escolas comuns com esta orientação 
inclusiva são o meio mais eficaz de 
realizar o combate de atitudes 
discriminatórias, realizando a criação 
de comunidades acolhedoras que 
possam construir uma sociedade 
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inclusiva e consiga de certa forma uma 
educação para todos; além do mais, 
há o oferecimento de uma educação 
eficaz para a maioria das crianças e 
melhora da eficiência e em última 
análise maior custo-benefício para 
todo o sistema educacional. 

É fundamental ressalta a responsabilidade da 
União, dos Estados e do Distrito Federal e dos 
Municípios, na garantia dos direitos das crianças e 
pessoas especiais. "O princípio fundamental da 
escola inclusiva consiste em todas as pessoas 
aprenderem juntas, onde quer que isso seja possível, 
não importam quais dificuldades ou diferenças elas 
possam ter” (SALAMANCA, 1994, p.27). 

Conclusões 

O contexto educacional com toda certeza se 
caracteriza como um diferencial entre os países, 
conforme se observa ao longo do planeta, nações que 
realizam investimentos educacionais acabam 
possuindo maior progresso em relação àquelas que 
primam por investimentos em outras áreas, uma vez 
que através de tais atitudes acabam afastando a 
possibilidade de investimentos externos, que são o 
alicerce de uma economia. 

No Brasil, é possível se observar tal fenômeno, 
onde durante um longo período o país possuiu uma 
economia exclusivamente agrária, com a exportação 
de itens diversos, como café, cana de açúcar e outros 
grãos, não se preocupando com o oferecimento de 
uma educação de base com qualidade e gratuita. 
Apenas após aumento da concorrência externa 
relacionada à exportação agrícola, foi que o país 
começou a tomar conhecimento da necessidade do 
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oferecimento de uma educação de base com 
qualidade, e começaram a serem criadas legislações 
para intensificar tal ação, culminando com leis como 
primeira LDB e a segunda e mais recente, de 1996, 
além é claro da Constituição de 1988 e do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

Neste sentido educacional há também a 
condição a respeito da tratativa da pessoa com 
deficiência, onde conforme orientado ao longo deste 
estudo, a mesma sempre viveu marginalizada na 
sociedade, que durante muitos anos acreditava que 
tais pessoas eram uma espécie de maldição divina, 
castigo dado por Deus aos familiares, o que fazia com 
que as mesmas vivessem alheias a todos. 

Contudo, ao longo dos últimos 200 anos ao 
menos, tal contexto sofreu uma considerável 
alteração dentro do contexto mundial, onde a 
princípio ocorreu à criação de institutos específicos 
para que tais pessoas pudessem receber uma 
educação de qualidade e de certa forma pudessem 
ser inseridas na sociedade, tanto no contexto de 
aprendizagem, como também no aspecto 
profissional. 

Um dos principais países a realizar tal 
integração foi o Estados Unidos, que desde a Guerra 
Civil, apresentou programas que possibilitam a 
inserção de pessoas com deficiência em conjunto 
com pessoas que não possuíam. Observa-se que tal 
atitude pode ser considerada como uma espécie de 
compensação por toda pressão psicológica no qual 
tais indivíduos são submetidos, uma vez que a maior 
parte das deficiências encontradas se dava em razão 
dos terríveis efeitos da guerra, contudo, ao longo de 
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todo o processo, é possível identificar a adequação 
para todos os tipos de deficiência. 

Outro aspecto interessante de ser constatado 
é referente ao contexto de deficiência, que ao longo 
dos anos sofreu diversas alterações, sempre na 
busca em se afastar o conceito de algo negativo, 
apontando para algo positivo, onde se vê a 
preocupação em fazer com que as pessoas com 
deficiência sejam tratadas da mesma forma que as 
pessoas que não possuem deficiência. Desta forma 
há o contexto brasileiro, com uma importante 
distinção em relação ao restante do planeta, o 
período, que de acordo com este estudo, se dá 
apenas a partir dos anos 70, ou seja, é algo 
relativamente novo, possuindo maior ênfase apenas 
nos últimos 30 anos e que desta forma necessita 
ainda de muito trabalho para alcançar índices de 
inclusão que sejam relativamente favoráveis com o 
contexto que se espera. 

Contudo, no atual momento é possível 
observar uma maior integração das pessoas com 
deficiência, especialmente no contexto educacional, 
onde escolas regulares estão recebendo crianças 
com deficiências diversas, não se apresentando mais 
os mesmos tipos de preconceitos de anos atrás, desta 
forma, é importante ressaltar que o caminho que está 
sendo seguido é o correto, a legislação criada, 
conforme exigências internacionais estão dentro do 
contexto necessário para o momento e por isso, a 
maior recomendação que fica é que tudo seja 
realizado conforme o que traz a legislação, deixando-
se sempre de lado qualquer tipo de preconceito que 
possa ainda estar inserido no DNA da sociedade. 
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PROTAGONISMO NA EDUCAÇÃO DE 
CRIANÇAS E BEBÊS 

 

CUFLAT. Anna Lúcia Seman 

 

Resumo 

Esse trabalho proporciona uma concentração sobre 
aparências que envolvem a compleição de 
pedagogias da infância e os pressupostos que devem 
compor uma escola da infância. A discussão está 
ancorada em estudo de doutorado que teve como 
uma de suas premissas interrogar que aspectos 
envolvem uma educação para a formação humana, 
compondo uma crítica aos modelos pedagógicos 
identificados como transmissivos ou tradicionais, que 
mesmo sendo negados continuam permeando as 
ações que se desenvolvem com as crianças nas 
escolas de educação infantil. Nesse sentido, o texto 
aponta a necessidade de um olhar mais apurado e 
intenso das bases que estruturam as práticas com as 
crianças e que resultam do trabalho desenvolvido 
com elas nas escolas. Refletir sobre infância, crianças 
e escola hoje configura um transbordamento de 
questões e exige algo de detenção, cuidado e ao 
mesmo tempo a coragem de assumir riscos, 
colocando em jogo percepções arraigadas. Nesse 
movimento, inúmeras questões se apresentam para 
os profissionais de educação infantil e que carecem 
de investigação, reflexão para que se convertam em 
práticas de formação desses profissionais. O estudo 
apresenta o reconhecimento de outras lógicas para a 
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educação das crianças, como possibilidade para a 
construção de um projeto educativo. 

Palavras-chave: crianças; pedagogia; escola da 
infância. 

Abstract 

This work provides a focus on appearances that 
involve the completion of childhood pedagogies and 
the assumptions that should make up a childhood 
school. The discussion is anchored in a doctoral study 
that had as one of its premises to question which 
aspects involve an education for human formation, 
composing a critique of the pedagogical models 
identified as transmissive or traditional, which even 
being denied continue to permeate the actions that 
develop with children in kindergartens. In this sense, 
the text points to the need for a more accurate and 
intense look at the bases that structure the practices 
with children and which result from the work 
developed with them in schools. Reflecting on 
childhood, children, and school today is a flood of 
issues and requires something of detention, care, and 
the courage to take risks, putting ingrained 
perceptions into play. In this movement, innumerable 
questions are presented to the preschool 
professionals who need investigation, reflection so 
that they become training practices of these 
professionals. The study presents the recognition of 
other logics for the education of children, as a 
possibility for the construction of a educational 
project. 

Keywords: children; pedagogy; childhood school. 

Introdução 
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A educação infantil é a primeira etapa da 
educação básica e com base nessa conquista muito 
se vem discutindo e investigando sobre as formas de 
educar as crianças de zero a cinco anos. Porém, 
apontar indicativos para uma pedagogia da pequena 
infância que componha uma escola da infância, sem 
um olhar mais apurado e intenso das bases que 
estruturam as práticas com as crianças, se torna 
frágil. Sustento que as práticas pedagógicas que se 
desenvolvem nas escolas de educação infantil, para 
que se configurem enquanto busca de sentido para 
os profissionais, as crianças, as famílias e mesmo a 
sociedade em geral, é essencial que garantam além 
de inserção de indivíduos em uma ordem 
preexistente, que possibilite uma relação de sentido e 
de pertença com o mundo carregada de um senso de 
responsabilidade por esse lugar comum de 
convivência. 

As crianças, desde sua chegada ao mundo, 
ativamente se apropriam das habilidades, linguagens, 
costumes, valores e conhecimentos presentes em 
seus contextos socioculturais. Diferentes instâncias 
atuam nessa tarefa de receber e acolher as crianças: 
a família, o bairro, a igreja, a escola. No entanto, uma 
diferença básica se apresenta entre esses outros 
contextos e as escolas da infância que tem a função 
de promover o desenvolvimento integral das crianças. 
Essa premissa está explicita no artigo 29 da LDB 
(1996): A educação infantil, primeira etapa da 
educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral das crianças de zero a 6 
anos, em seus aspectos físicos, psicológicos, 
intelectual e social, complementando a ação da 
família e da comunidade. Esse objetivo é reforçado 
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por vários outros documentos legais, inclusive pelas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil (DCNEI) de 2009. 

No interior das escolas de educação infantil, 
mesmo as mais voltadas a assistência, está sempre 
acontecendo algum tipo de aprendizagem, pois as 
crianças em suas interações entre elas e na relação 
com os adultos internalizam normas e valores que 
permeiam essas relações e as práticas pedagógicas 
desenvolvidas na instituição. As crianças no convívio 
cotidiano aprendem a se calar ou a ter confiança para 
se expressar; a valorizar as diferenças ou a 
desvalorizar a pluralidade e a singularidade do outro; 
a construir autonomia ou a ser submetido a regras 
passivamente sem participar da elaboração das 
mesmas. Tais aprendizagens acontecem ainda que 
os adultos que estão na escola não tenham 
consciência disso, não reflitam e elaborem os 
momentos cotidiano da escola e ajam movidos por 
costumes, desejos, preceitos fortemente enraizados 
no fazer dos professores e assentado em pedagogias 
ao longo do tempo. 

As instituições de educação infantil precisam 
ter claro, para todos os envolvidos que aí estão com 
as crianças, quais são seus objetivos, que 
experiências são oferecidas e priorizadas, quais as 
formas de acompanhar e apoiar os bebês e as 
crianças pequenas em suas descobertas e aventura 
de aprender. Atualmente, no cenário brasileiro, tem 
se evidenciado a necessidade de se aprofundar 
estudos e discussões acerca dos modelos 
pedagógicos propostos para a educação infantil. 
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Este texto, sugere algumas pistas para uma 
reflexão crítica sobre esses impasses. Nesse viés, as 
pedagogias para a pequena infância precisam romper 
com os preceitos das pedagogias tradicionais e 
transmissivas, as quais, embora nos discursos sejam 
declaradas superadas, na verdade ainda são a forma 
como os professores apoiam suas práticas, em 
essência. Esse tem sido um enigma para a formação 
dos professores, qual seja, o de como superar esse 
fazer tão enraizado no qual as práticas de domínio do 
corpo, de instrução vertical e de transmissão de um 
saber universal que está pronto e acabado continuam 
se propagando, a despeito de tudo que já se produziu 
nesse sentido. 

Os bebês e as crianças ainda estão sendo 
vistos como alunos abstratos que precisam ser 
adequados ao que a instituição planeja e prioriza, em 
uma visão utilitarista de educação da primeira 
infância. Os educadores, nessa perspectiva, são 
vistos como os “guias” e “formadores” dessa 
racionalidade, buscando “moldar” seus alunos para o 
mundo pronto que os espera. 

Uma sociedade, na qual a tarefa de educar 
consiste na “fabricação do Outro com o objetivo de 
torná‐lo ‘competente’ para a função que está 
destinado.” (BARCENA; MÈLICH, 2000, p. 14), não 
consegue romper com uma ordem predeterminada. 
No entanto, o que apresento aqui e defendo como 
necessário à educação é pensar uma pedagogia 
voltada ao acolhimento hospitaleiro desse novo ser 
recém‐chegado, uma prática interessada nos 
sujeitos, uma prática responsável pela unicidade de 
cada ser humano. 
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Entender a educação da infância desde uma 
outra perspectiva, que rompe com o instituído e 
consolidado, requer que se pense a educação como 
um “acontecimento ético”, e exige da pedagogia, 
enquanto forma e modo de ensinar, que leve a cabo 
uma reflexão profunda sobre a cultura que se 
estabeleceu em torno do ensinar e do aprender, 
discurso que se fundamentou na escola moderna. 

Educação e participação 

Granjear os novos seres e se responsabilizar 
por eles e pelo mundo é fundamental, e já não pode 
mais esperar; torna‐se imprescindível rever antigas 
formas do que se considera introduzir as crianças na 
cultura e na sociedade, pois conforme Biesta (2013), 
é preciso mais que garantir a chegada e introdução 
dos novos ao mundo, permitir que se tornem 
“presença”, participando e agindo em sua 
mundanidade. Entretanto, só podemos nos tornar 
presença e termos consciência de nosso estar no 
mundo quando nós reconhecemos parte de um 
mundo permeado por pluralidades e diferenças, 
sendo participantes ativos na constituição desse viver 
coletivo. 

O “mundo”, compreendido como um 
mundo de pluralidade e diferença, não 
é apenas a condição necessária para 
que os seres humanos possam se 
tornar presença; é ao mesmo tempo 
uma condição problemática, que torna 
a educação um processo difícil. O 
papel do educador em tudo isso não é 
o de um técnico, de uma parteira, mas 
tem de ser compreendido em termos 
da responsabilidade pela “vinda ao 
mundo” de seres únicos, singulares, e 
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em termos de responsabilidade pelo 
mundo como um mundo de pluralidade 
e diferença. (BIESTA, 2013, p. 26. 
Grifos no original). 

Nesse sentido, o que precisamos é perceber‐
nos como seres plurais e singulares, que habitamos 
um mundo comum – adultos e crianças ‐ onde 
vivemos e convivemos, e nessa intensa relação de 
pluralidade e diferença a educação precisa 
reconhecer sua dificuldade e buscar romper com seus 
princípios de unificação e formação racional, para o 
viver em uma comunidade racional. 

Biesta (2013) argumenta e define 
“comunidade racional” como o lugar em que os 
sujeitos e as instituições são vistos como categorias 
universais, participando de um discurso comum e 
totalizante. As escolas de educação infantil, a medida 
que ganham força e se consolidam como um dos 
lugares da infância, internalizaram e se moldaram a 
esses preceitos sociais dominantes. O discurso 
comum é um sistema racional no qual tudo que 
postula diz respeito às leis e teorias do discurso 
unificante. Os sujeitos, dentro de uma comunidade 
racional, tornam‐se representantes do discurso 
comum e racional de um modelo social que parece o 
único possível. Portanto, nesse modelo, não importa 
quem diz alguma coisa, desde que o que é dito faça 
sentido. Assim, o modo de comunicação vigente é um 
modo despersonalizado, em que as pessoas não se 
apresentam como indivíduos e sim como um todo 
sem sentido próprio. 

A crítica às comunidades racionais e sua 
relação com a educação, no meu entendi‐ mento, está 
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diretamente relacionado ao conhecimento racional 
que se configura como um princípio de conhecimento 
universal e imutável. Esse tipo de comunidade, 
conforme Zygmunt Bauman (1999) é típico da 
sociedade pós‐moderna, que nos coloca diante da 
dramática condição de viver na ambivalência, na 
lógica da polaridade ordem/caos e suas 
consequências, onde se vislumbra a incapacidade da 
razão moderna para tornar transparente a vida 
humana. Para o autor, a ambivalência é uma 
desordem da função nomeadora, classificadora da 
linguagem, que causa desconforto. 

A escola moderna é a instituição que se 
configurou como parte das comunidades racionais, 
contribuindo na constituição e reprodução dessa 
forma de comunidade. Na verdade, o ideal da 
educação e da escola como lugar onde acontece o 
educar formal é o de liberar as crianças e jovens de 
sua situação local, histórica e cultural para colocá‐los 
em contato com um ponto de vista geral e racional. 

A educação é para a infância, talvez, um dos 
processos mais complexos, difíceis e intensos – 
falando em termos de educação escolar e 
institucionalizada. Nessa relação es‐ treita entre 
escola e educação, como processo de formação 
humana, está a pedagogia e suas práticas enraizadas 
em transmissão. A pedagogia, desde seu surgimento, 
é a área que se dedica a formar as crianças para 
“viverem em sociedade” e a escola que tem se 
constituído na história da humanidade é o lugar no 
qual as crianças vão para se tornarem homens 
adultos brancos normais e dentro de padrões 
estabelecidos, homens que se converterão em homo 
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laborans. A escola não é o lugar da pluralidade, da 
singularidade, do acolhimento, não essa escola que 
está constituída e que se dispõe a educar no mundo 
tal qual ele é, como fazem os adultos. 

Esses princípios concordam com a ideia que 
nos apresentam Gauthier e Tardif (2013), de que a 
educação, desde sua origem ocidental, se coloca 
como uma resposta a uma crise da cultura, em que 
ser educado, de modo geral, é ter internalizado os 
modelos estabelecidos da cultura na qual se vive. Os 
autores colocam que a resposta a essa crise da 
cultura é, em essência, propor um novo modelo de 
cultura, que foi o que fez o racionalismo e o 
humanismo renascentista. Esse modelo de cultura e 
de princípios repousa sobre fundamentos, convicções 
e atitudes intelectuais relativamente estáveis ao longo 
dos séculos e que ainda hoje, a despeito de toda a 
crise que vive a educação e a humanidade, ainda 
conseguem formar as bases de uma das tradições 
culturais e intelectuais mais antigas e mais vivas da 
civilização ocidental. 

Associado a essas ideias está o princípio de 
socialização verticalizada, instrução, transposição e 
adequação com um dos formatos mais enraizados na 
educação e no fazer pedagógico, o de “transmissão” 
de conhecimentos de alguém que sabe, que já é 
socializado, para alguém que não sabe, que não é 
socializado. 

O conceito historicamente construído de 
educação, que ainda hoje se apoia nessas ideias de 
incompletude, de transmissão, está relacionado às 
práticas educativas às quais as crianças são 
submetidas. Neste contexto é que elas estão sendo 
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educadas também, com práticas socializadoras 
verticalizadas, que não respeitam suas necessidades, 
suas vontades e, mais que isso, não conhecem suas 
possibilidades. 

Por trás dessas concepções, e como 
resultado da aplicação dessa metodologia uni‐ versal, 
que vê a inteligência dessa forma, está toda uma 
lógica que se constituiu no Ocidente, de uma 
linearidade, ou seja, de um pensamento em termos 
de uma sucessão de causas e efeitos. Nessa 
perspectiva a lógica é simplificadora, na medida em 
que exclui sempre uma terceira possibilidade – “se 
isto é assim não pode ser aquilo”. Então, o professor 
que é o mestre explicador, ao analisar a criança e 
como ela compreende, não consegue abrir espaço 
para perceber outros fatores envolvidos no ato de 
conhecer dos bebês e as crianças pequenas, como 
uma vontade autônoma, um desejo que se move em 
busca de novidades e, como “pano de fundo”, as 
experiências que ocorrem no aprender. Uma lógica 
que contrapõem esses princípios de linearidade seria 
uma lógica circular, como o exemplo 
viver/conhecer/viver. 

A perspectiva pedagógica que se compõe 
pelo aprendizado linear não consegue emancipar a 
criança e não permite a ela o exercício de idas e 
vindas, ou seja, circular, em que vivo/aprendo/vivo. 
Não permite participação, além disso, o exercício de 
liberdade na busca pelo que faz sentido e na 
construção de aprendizagens apoiadas em 
experiências vividas.  

A Pedagogia, enquanto método que ensina 
tudo a todos e que acredita no aprendizado de 
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qualquer coisa por qualquer um, está apoiada em 
currículos prontos, em verdades consolidadas. Nesse 
formato, as crianças pequenas estão sendo 
escolarizadas, com o argumento de serem 
“preparadas” para etapas posteriores, com o uso 
crescente de apostilas e práticas que visam 
memorizar conteúdos em livros, repetindo de forma 
autômata lições sem significado para elas. Na escola 
é cultivada uma só faculdade cognitiva, a memória, 
que hoje não faz mais sentido por si só, pois existem 
inúmeras outras formas de acessar o conhecimento e 
muitas informações estão disponíveis para todos. 

Mas qual deveriam ser as formas de uma 
educação/pedagogia emancipadora? O que propõe 
uma pedagogia em participação? As respostas ainda 
carecem de investigação. Nesse sentido, se faz 
necessário um investigar que deve se pautar na 
experiência vivida de quem aprende, exercício 
necessário que deve começar por estimular a 
vontade, o gosto e a imaginação de todos os 
envolvidos com a educação dos bebês e as crianças 
pequenas, sempre considerando que a base de toda 
a educação são as relações humanas, o estar com o 
outro num mundo de pluralidades. 

Porém, a atividade de emancipar ao outro 
não é tarefa fácil para os professores, pelo menos não 
no formato que fomos educados. Passamos por essa 
escola que embrutece. Somos frutos de uma 
pedagogia que torna todos iguais sem nunca ter 
sucesso em sua empreitada. Aprendemos a pensar 
dentro das comunidades racionais, perpetuando o 
pensamento e o discurso das mesmas. Para 
emancipar a outrem, é preciso primeiro que sejamos 
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emancipados, que possamos emancipar a nós 
mesmos:  

“É preciso conhecer‐se a si mesmo 
como viajantes do espírito, 
semelhante a todos os outros 
viajantes, como sujeito intelectual que 
participa da potência comum dos 
seres intelectuais.” (RANCIÈRE, 2010, 
p. 57). 

Na infância, a criança vive o mundo no qual 
se configura sua participação. Ela acontece na 
comunidade na qual está inserida. Nesse sentido, a 
educação, enquanto pro‐ cesso de formação do ser 
humano, tanto de crianças quanto de adultos, tem 
efeitos de longa duração, que não mudam facilmente. 
Os adultos educadores confirmam em sua 
experiência de vida cotidiana o mundo que 
vivenciaram em sua educação, e disso decorre a 
reprodução que acontece nas formas de educar. O 
mesmo se pode apontar no que se refere a formação 
dos professores. 

Para romper com os mitos que se formaram 
sobre a infância, sustento que é preciso a formulação 
e observação de categorias, tais como ação e 
participação, procurando apontar dimensões 
intensivas e não cronológicas nos modos de pensar 
as subjetividades. Por fim, busco apontar um sentido 
maior de pensar na infância como potência, uma 
radical novidade, de afirmação e de vida. 

A discussão entorno dos modelos 
pedagógicos propostos para a educação infantil, com 
efeito tem apontado críticas aos modelos 
identificados com as pedagogias tradicionais ou 
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transmissivas. Porém, conforme aponta CAMPOS 
(2013, p.9), essas críticas e desconfianças: 

(...) parecem ter dado impulso a uma 
rejeição a qualquer tentativa de 
formulações de modelos pedagógicos 
alternativos. Toda esperança parece 
estar depositada na capacidade de 
construção de projetos pedagógicos 
por parte das equipes de educadores 
das unidades, quando não das 
professoras de turmas, de formas 
autônoma e isolada. 

Nesse viés, uma pedagogia para a pequena 
infância precisa romper com os preceitos de uma 
pedagogia tradicional e transmissiva, a qual, embora 
nos discursos seja declarada superada, na verdade 
ainda é a forma como os professores apoiam suas 
práticas, em essência. Esse tem sido um enigma para 
a formação dos professores, qual seja, o de como 
superar esse fazer tão enraizado no qual as práticas 
de domínio do corpo, de instrução vertical e de 
transmissão de um saber universal que está pronto e 
acabado continuam se propagando, a despeito de 
tudo que já se produziu nesse sentido. 

A dificuldade que se apresenta para a 
consolidação de uma pedagogia para a pequena 
infância e a constituição de uma escola da infância 
reclama uma ruptura com modelos simplificadores da 
educação infantil e supõe/exige uma revisão das 
concepções/compreensão do lugar da corporeidade, 
temporalidade, das emoções e da linguagem nos 
processos de aprendizagem. 

Na ausência de modelos que sirvam de 
alicerce para a construção de um ambiente em que 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

64 

 

crianças e adultos possam ter voz e ser ouvidos, que 
oportunize a criação, a imaginação, a experimentação 
e o florescimento das linguagens próprias do infantil, 
o alerta sobre a tendência revisitada e/ou ainda não 
abandonada de um passado ainda próximo de 
práticas escolares assentadas em princípios que 
consideram as crianças e sua infância num vir a ser, 
devem ser consideradas seriamente. 

A pedagogia transmissiva define um conjunto 
mínimo de informações essenciais e perenes de cuja 
transmissão faz depender a sobrevivência de uma 
cultura e de cada indivíduo nessa cultura. Esse tipo 
de educação reproduz práticas distanciadas das 
crianças e de suas culturas infantis. No centro desse 
tipo de educação estão os saberes considerados 
essenciais e imutáveis, logo indispensáveis para que 
alguém seja educado e preparado para viver na 
sociedade. Com essa perspectiva, não é possível 
pensar em uma pedagogia participativa, que 
considera as crianças e os bebês como potentes, 
atores de suas aprendizagens e interessados pelo 
mundo, participativos e ativos na cultura. 

A infância e a escola da infância 

A pergunta “o que é infância?” ressoa sem 
parar. Os educadores que trabalham nos espaços de 
vida coletiva estão procurando definições, mas 
sempre encontram suas certezas como forma de 
responder as questões que se apresentam no 
conviver com as crianças pequenas e os bebês. 
Então fica a sensação de que não nos perguntamos 
mesmo pela infância, e outra dúvida surge: Será que 
conseguimos nos interrogar sobre nossa relação com 
a infância, sobre o que somos em relação à infância? 
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Será que algo infantil nos atravessa? Responder 
sobre a infância nos remete aos sentimentos 
guardados em nós sobre nossas infâncias, sobre o 
que nos lembramos de quando fomos crianças. 

Na verdade, sobre a infância temos sempre a 
pretensão de que sabemos muito conforme coloca 
Skliar (2008), e isso de certa forma acontece por 
termos sido, todos, crianças, ou termos crianças a 
nossa volta e cuidarmos delas. A partir da nossa 
experiência direta com a infância, interpretamos as 
crianças. Na verdade, costumamos pensar a infância 
como uma fase que tem prazo de validade ou data 
para terminar. Com base na cronologia, 
estabelecemos o que é da ordem do mundo infantil e 
o que é da ordem do mundo adulto. A infância deve 
ser abandonada com certa idade. Tomar as rédeas da 
vida, de forma racional e autônoma, tornar‐se alguma 
coisa que não se é, constitui uma das tarefas da 
entrada no mundo adulto. 

O conceito de infância que deriva dos 
discursos da Psicologia afirma que ela é uma etapa 
da vida, a primeira, o começo, adquirindo sentido em 
função de sua projeção no tempo: o ser humano está 
pensado como um ser em desenvolvimento, numa 
relação de continuidade entre o passado, o presente 
e o futuro. 

Distintas abordagens interpretativas 
procuraram ao longo do tempo, explicar o fenômeno 
infância, em suas especificidades sociais, biológicas, 
psíquicas e pedagógicas, entre outras. No entanto, 
nenhuma dessas abordagens parece se opor à 
dimensão principiadora que a infância impõe. O que 
se coloca nessas diferentes formas interpretativas 
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parece referir‐se, então, ao modo pelo qual a infância 
enquanto início é valorizada. Porém, o que está 
sendo significado no termo “início”? Comumente esse 
termo carrega a ideia de falta de experiência, com a 
necessidade de auxílio, como algo que é destituído de 
valor, e fortemente associado ao começo de uma 
sequência previamente determinada ou mesmo como 
uma parte de um todo já demarcado. 

Não pretendo com essas colocações afirmar 
que haja um mundo infantil, que as crianças são 
autônomas e que não precisam dos adultos. Porém, 
o que aponto como consequência disso é o exercício 
do poder dos adultos sobre as crianças, como se 
generalizou e ganhou processos educativos fortes, 
conforme já apresentado. Como assevera Leal (2004, 
p. 21), “as crianças têm sido educadas muito mais 
para a submissão às regras de um mundo 
adultocêntrico do que para sua própria formação.” 

Consideradas imperfeitas ou incompletas, as 
crianças circunscrevem um modelo de infância que 
passou a ser aceito como natural, e não como sendo 
socialmente construído. Admite‐se como algo próprio 
às crianças a dependência da educação e da 
socialização de outrem. Dessa forma, tratamos a 
infância como algo que previsivelmente 
compreendemos, já sabendo antecipadamente o que 
é, o que quer ou o que se necessita ser. 

A infância fabricada por diferentes saberes 
disciplinares – psicológicos, pedagógicos, 
pediátricos, sociológicos etc. – tem formulações que 
caracterizam a criança e suas necessidades, 
estabelecendo metas para sua educação e seu 
desenvolvimento, construindo seus discursos sob o 
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abrigo das verdades intocadas. Nos manuais de 
desenvolvimento infantil encontramos explicações 
que procuram ensinar tudo sobre a infância, 
descrever como as crianças reagem, seus medos, 
suas necessidades, seu modo de ser, pensar e agir.  

Porém, o que causa perplexidade é a ousadia 
de se afirmar algo de forma categórica sobre 
processos humanos tão difíceis de serem captados. 
Quem ousa dizer o que pode pensar uma criança? 
Quem ousa afirmar que devido a certa idade a criança 
pensará isto ou aquilo? E, principalmente: Quem 
pode apontar com segurança o que se pode ou não 
esperar de uma criança? Mas o tempo e as 
concepções mostram que a crença na possibilidade 
de descrever os processos humanos está muito 
enraizada na Ciência. 

No encontro com as crianças precisamos 
aprender a olhar a imagem do outro não como a 
imagem que nossos conceitos arraigados nos 
fornecem, mas como a imagem que nos olha e que 
nos interpela. A infância exige pensar numa 
temporalidade para além do tempo cronológico e 
demarcado da existência humana, das etapas da vida 
e das fases do desenvolvimento.  

“A infância tem muito a ver com uma 
possibilidade de intensificar certa 
relação com o tempo, de instaurar um 
outro tempo.” (KOHAN, 2007, p. 113). 

A escola pensa na infância e nas crianças 
numa perspectiva de preparo para o futuro, no sentido 
assegurado do vir a ser, o futuro para o qual a escola 
acreditar ser necessário preparar as crianças é 
fossilizado, na expectativa de que a criança seja o que 
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se foi, seja o que se sabe, como se as coisas mais 
importantes estivessem por vir – um vir previsível, 
predeterminado, predefinido. 

Segundo essa forma, educar a infância é 
importante porque as crianças serão os adultos de 
amanhã e, portanto, os artífices das futuras 
sociedades. Assim, a educação das crianças é vista 
como a melhor e mais sólida maneira de introduzir 
mudanças e transformações sociais. A infância, 
entendida em primeira instância como potencialidade 
é, afinal, a matéria‐prima das utopias, dos sonhos 
políticos dos filósofos e educadores. 

Parece‐me que, para fugirmos dos 
naturalismos e idealismos formulados há muito tempo 
sobre as crianças, talvez seja o caso de desaprender 
o que se sabe e buscar abrir‐ se ao que não se sabe, 
ao que se pode aprender, ao que convivendo com o 
outro ele pode me ensinar, qualquer que seja sua 
idade. É preciso não pensar o ensinar e o aprender 
como duas ações ligadas por um nexo causal, como 
se fosse possível antecipar o que é que o outro vai 
aprender. 

Desse modo, as crianças e suas infâncias 
nos interpelam com suas formas de ser e estar no 
mundo, desafiam o que se teima em descrever e 
analisar sobre elas e ainda nos envolvem em dúvidas 
sobre suas possibilidades. Mas, a despeito de tudo, 
continuam a nos encantar, e continuamos a buscar 
por elas no nosso pensar racional e explicativo. Em 
certo sentido, para além das muitas infâncias que 
existem mundo afora e que as crianças experimentam 
em seu viver, existem duas distinções importantes no 
educar crianças. 
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Uma diz respeito à infância que, pelo menos 
desde Platão, se educa conforme um modelo; é a 
infância que segue um tempo de progressão 
sequencial, conforme já mencionado. A outra habita 
uma temporalidade diferente, é a infância como 
experiência, como acontecimento, como ruptura, 
como resistência e como criação. É a infância que 
resiste aos movimentos totalizantes que descrevem 
as crianças: “hiperativa”, “menino violento”, 
“desobediente”. É a infância como intensidade que se 
situa no mundo e que subverte a ordem estabelecida 
para seu viver e se situa em outros lugares, 
desconhecidos e inesperados. 

Essa visão da infância, como uma condição 
da experiência humana, é o que defendo como 
urgente para a educação, a pedagogia, a escola, em 
uma escuta atenta e acolhedora que não está 
preocupada em normas, em princípios e processos 
que se antecipam aos sujeitos. Uma infância 
creditada às crianças na perceptiva de um devir, que 
instaura uma outra temporalidade que não a da 
história; que não é imitar e nem reproduzir modelos, 
que se concretiza na singularidade do encontro com 
o outro e na acolhida do encontro entre adultos e 
crianças. 

As concepções de infância, desde que se 
pensa em educação, têm centralidade. Nossa visão 
das crianças perpassa todas as nossas crenças sobre 
elas, sobre como vivem, se relacionam, aprendem. 

Afinal, a criança é o objeto a ser educado, 
como coloca Kohan (2007). Em todos os tempos, 
desde Platão, Erasmo, Montaigne, Rousseau e Kant, 
as crianças estão presentes como pequenos seres a 
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serem educados para que se tornem adultos. Sejam 
elas vistas como “adultos em miniatura” ou seres 
distintos que irão se transformar pela educação, o que 
encontramos, na verdade, são representações de 
infância construídas pelo pensamento adultocêntrico. 

O sentido principal que aponto é a 
necessidade de inverter esse olhar: pensar a infância 
desde outra marca. Ou seja, do que ela tem e não do 
que lhe falta, como presença e não como ausência; 
como afirmação e não como negação, como força e 
não como incapacidade. Contribuir para essa 
mudança de percepção objetiva ajudar a gerar outras 
mudanças nos espaços outorgados à infância no 
pensamento e nas instituições. 

Apoiado na lógica de transmissão e na visão 
de infância que considera as crianças incompletas e 
dependentes, encontram‐se outras formas próprias 
da educação infantil que vem se consolidando nas 
instituições e que precisam ser revistas, saem os 
cadernos, mapas, livros didáticos e conforme 
Campos: 

“entram os berços enfileirados, as 
'linhas de montagem' para a 
alimentação, a higiene e o banho, os 
longos períodos de sono compulsório 
e de ócio, a criança sem voz e sem 
direito ao movimento e a posição 
subalterna reservada às famílias” 
(CAMPOS, 2013, P.11). 

Na contramão dessas práticas e buscando 
uma ruptura desses sistemas que convencionaram a 
assistência e educação dos bebês e crianças 
pequenas, as DCNEI/2009, em seu artigo 8º afirma 
que: 
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“proposta pedagógica das instituições 
de educação infantil deve ter como 
objetivo garantir à criança acesso a 
processos de apropriação, renovação 
e articulação de conhecimentos e 
aprendizagens de diferentes 
linguagens, assim como o direito à 
proteção, à saúde, à liberdade, a 
confiança, ao respeito, à dignidade, à 
brincadeira, à convivência e a 
interação com outras crianças”.  

Vale ressaltar, portanto, que a proposta de 
uma escola da infância deve ter compromisso com a 
apropriação, renovação e articulação de 
conhecimentos e aprendizagens de diferentes 
linguagens por parte das crianças e isso está 
vinculado aos outros direitos que elas possuem. 
Desta forma, é reafirmada a relação entre educação 
e cuidado das crianças, uma característica 
fundamental desta etapa da educação. 

Conclusão 

O que perpassa esses sentidos atribuídos à 
escola da infância está relacionado a um fazer 
didático‐pedagógico, que se configura como prática 
legítima da escola. As crenças e ideias sobre infância 
têm influenciado as escolhas teórico‐metodológicas e 
atuado sobre os pensamentos praticados ou não 
pelos educadores nas instituições de educação 
infantil. 

Com o nascimento e fortalecimento de uma 
pedagogia da infância que defende, em essência, a 
existência de “culturas infantis” como modos próprios 
das crianças de conhecer e explorar de forma 
investigativa o mundo, numa compreensão de criança 
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como ator na construção de suas singularidades, sua 
vida social e da vida daqueles que a rodeiam, a 
formação dos professores precisa rever seus 
princípios. 

A ludicidade, o brincar e os afetos como 
aspectos inerentes e fundamentais às culturas 
infantis, desvela‐se um ponto de tensão nesse 
sentido, pois estão desconexos das práticas que os 
educadores praticam com as crianças. O desafio aos 
educadores de planejarem práticas pedagógicas na 
educação dos bebês e das crianças pequenas que 
valorizem uma nova concepção de criança e de 
infância com uma cultura própria, permeada de 
brincadeiras, fantasia, movimento e imaginação, 
ganha cada vez mais visibilidade. 

Devido a isso, hoje, aponto que na formação 
dos professores é preciso primeiro desaprendermos 
as verdades e ideias nas quais sustentamos nosso 
fazer pedagógico. Depois, vamos colocar nesse lugar 
que ficou vazio novas formas de conceber a 
educação das crianças pequenas, e então pensarmos 
o fazer dessa educação, em pedagogias que se quer 
abertas, criativas, voltadas às experiências e que 
convocam as crianças à participação. 

O fato educativo, concordando com Navarro 
(2004), nasce e se mantém como exercício de 
intercâmbio de emoções entre todos os presentes – e 
ausentes –, porque a comunicação também tem a ver 
com a evocação do que falta. No fato educativo, a 
comunicação deve se iniciar no diálogo do professor 
consigo mesmo, colocando em xeque suas angústias 
e ansiedades, elaborando suas ideias num diálogo 
que, para ser consistente, deve ser vital. Nesse 
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espaço de solidão e auto‐observação, há espaço para 
incertezas, bem como para grandes intuições e 
ideias:  

“É assim que a educação deixa de 
estar aprisionada na apresentação de 
objetivos, de metas, para ter a ver 
também com pôr sobre a mesa medos, 
temores, dúvidas, etc.” (NAVARRO, 
2004, p. 10). 

Pensar sobre os tempos, as emoções, as 
interações, a corporeidade, as materialidades, se faz 
fortemente necessário para o trabalho pedagógico 
com os bebês e as crianças pequenas. Trata‐se de 
estranhar o familiar, o consolidado, dando uma nova 
interpretação. Estando alerta sobre uma atitude de 
estranheza, para deixar de considerar as coisas como 
óbvias, para resgatar da evidência trivial. É preciso 
desconfiar do evidente para arrancar as crianças da 
banalidade em que podem ficar submetidas se são 
observadas e interpretadas inadequadamente. 

Desse modo, a educação e a escola se 
tornam plenamente humanas: quando reivindicamos 
aos adultos também os valores do aprender junto, na 
relação e no reconhecimento com o outro, se 
permitindo errar, procurar e não encontrar e, por fim, 
se maravilhar com o inesperado na construção por 
uma nova didática da educação infantil. 

A apropriação, pelos professores, do que é 
importante oferecer às crianças para que elas 
possam se desenvolver bem e plenamente não é 
suficiente se também em seus contextos de formação 
e atuação não se sintam acolhidos, estimulados 
apoiados, provocados, coordenados e valorizados em 
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suas experiências e ideias, em seus saber 
acumulado, acrescenta FORTUNATI (2009). Assim 
como as crianças, os professores também precisam 
ser compreendidos como protagonistas, 
competentes, curiosos e ativos. 

Para que uma Escola da Infância surja e se 
faça presente no ideário dos educadores, precisamos 
nos lançar à reflexão, nos deixar provocar para 
enfrentar os desafios de pensar sobre questões 
delicadas e melindrosas, que ressoam no modo como 
lidamos e pensamos a formação dos professores, a 
infância, o espaço e o tempo na escola. Destituir‐nos 
das certezas e da zona confortável das nossas 
convicções é tarefa árdua, porém indispensável, 
porque é nessa área de muitas incertezas e 
paradoxos que se imprime o desafio de construção de 
um campo de práticas e saberes capazes de abarcar 
a complexidade de determinações que incidem sobre 
as noções de infância, criança e escola hoje. 
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O ENSINO DA MATEMÁTICA NO 
PERÍODO DA DITADURA MILITAR NO 

BRASIL 

 

SILVA. Charles Florentino da 

 

Resumo 

O Presente trabalho tem como meta fazer um estudo 
aprofundado sobre a educação matemática no Brasil 
entre os períodos de 1930 (ano que Euclides Roxo 
conseguiu unificar o Ensino da Álgebra, Geometria e 
Aritmética em uma única disciplina a ser ensinada, a 
saber: a Matemática) - (TAVARES, 2002) até o ano 
de 1985, período em que se encerrou o Regime 
Militar. No decorrer do estudo falaremos de Oswaldo 
Sangiorgi que com seus livros didáticos se tronou o 
mais importante divulgador do Movimento da 
Matemática Moderna, sendo inclusive reconhecido 
internacionalmente (VALENTE 2008). Ao entrarmos 
no ano de 1964, iremos concluir nossa pesquisa 
relatando os “avanços” educacionais que o Governo 
Militarista implantou no Brasil. Mencionaremos o 
Movimento Brasileiro de Alfabetização-MOBRAL que 
foi criado com o propósito de erradicar o 
analfabetismo do País (BELLO, 1993) e o Programa 
de Melhoria e Expansão do Ensino PREMEN, que em 
parceria com a United States Agency for International 
Development−USAID (agência da ONU) fornecia 
reformas em instituições de ensino, assim como 
formação continuada aos professores. Um dos 
exemplos mencionados foi a reforma do Colégio 
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Estadual de Pato Branco, cuja inauguração ocorreu 
em 20 de fevereiro de 1978, bem como a capacitação 
profissional oferecida aos profissionais dessa 
instituição. 

Palavras-chave: Ensino, Matemática, Ditadura. 

Abstract 

The present work aims to make an in - depth study on 
mathematical education in Brazil between the periods 
of 1930 (a year that Euclides Roxo managed to unify 
the Teaching of Algebra, Geometry and Arithmetic in 
a single discipline to be taught, namely: Mathematics) 
- (TAVARES, 2002) until the year 1985, when the 
Military Regime ended. In the course of the study, we 
will talk about Oswaldo Sangiorgi, who with his 
textbooks became the most important promoter of the 
Modern Mathematics Movement, and was even 
recognized internationally (VALENTE 2008). As we 
enter the year 1964, we will conclude our research 
reporting the educational "advances" that the Militarist 
Government has implemented in Brazil. We will 
mention the Brazilian Literacy Movement (MOBRAL), 
which was created to eradicate illiteracy in Brazil 
(BELLO, 1993) and PREMEN's Program for 
Improvement and Expansion of Education, which, in 
partnership with the United States Agency for 
International Development (USAID) UN agency) 
provided reforms in educational institutions, as well as 
continuing training for teachers. One of the examples 
mentioned was the reform of the Pato Branco State 
College, inaugurated on February 20, 1978, as well as 
the professional training offered to the professionals 
of this institution. 
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Introdução 

A história da Matemática no Brasil pode ser 
definida a partir da década de 30, apesar desta 
disciplina ser parte fundamental dos currículos 
escolares, é a partir desta época que merece 
destaque, pois a matemática −até então dividida em 
Geometria, Álgebra e Aritmética− é unificada. 
(TAVARES, 2002) 

A unificação destes saberes em torno de um 
único, a Matemática, no Brasil, deve-se a Euclides 
Roxo (TAVARES, 2002) que inspirado em ideias 
estrangeiras, conseguiu implantar esse sistema no 
Colégio Dom Pedro II1, no Rio de Janeiro e, 
posteriormente, em todo território nacional. 

Após essa fase de mudança na matemática, 
educadores de diversas partes do país ainda 
tentavam definir quais saberes deveriam compor essa 
nova disciplina. Para isso, realizaram congressos 
nacionais de ensino de matemática, a fim de 
estabelecerem a disposição dos conteúdos 
componentes da nova disciplina por series, a forma 
como seriam ensinados, isto é, as abordagens entre 
outros. 

De todos os educadores presentes nesses 
eventos, destaca-se o matemático Osvaldo Sangiorgi, 
o qual propôs conteúdos e metodologias, que 
convergiam com os ideais educativos da época. 

 
1 O Colégio D. Pedro II é o segundo colégio 

implantado no Brasil, fundado na época regencial (02 de 
dezembro de 1837 – aniversário de d. Pedro II), esta 
instituição de ensino federal funciona até os dias de hoje. 
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Desse modo, em pouco tempo seus livros didáticos 
tornaram-se uma importante referência nacional e 
internacional. (VALENTE, 2008) 

Nessa remodelação dos saberes ainda no 
início do período militar, sabe-se que algumas 
matérias tiveram sua carga horária reduzida, tais 
como a Língua Portuguesa e a História do Brasil, 
sendo algumas extintas como a filosofia, a fim de 
aumentar a carga horária das disciplinas de exatas 
devido a demanda da economia na época, pois as 
pessoas trabalhavam em fábricas e no comércio, em 
que eram necessários os conhecimentos básicos das 
quatro operações para tal. 

Nesse contexto, a presente pesquisa teve 
como objetivo trazer ao conhecimento do leitor fatos 
importantes que marcaram o ensino da matemática 
desde sua unificação (1930) até o fim do período 
militar (1985), destacando, não somente, a forma 
como ela foi ensinada no decorrer desses anos, mas 
também a arquitetura administrativa que gerenciava 
essa disciplina no Brasil (metodologias de ensino da 
matemática, sugestões, conteúdos, programas de 
ensino entre outros). 

Período anterior à Ditadura: a unificação da 
Matemática 

O colégio Dom Pedro II foi de grande 
influência para o desenvolvimento da Matemática em 
nosso país tal como a conhecemos nos dias de hoje. 
A muito que se discutia a melhor forma de ensinar 
estes saberes devido a sua complexidade e muitas 
vezes abstração. Sabendo disso, vários psicólogos e 
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pensadores se propuseram a desenvolver a melhor 
forma possível do ensino dessa matéria. 

Ciente de tais fatos, o professor Euclides 
Roxo empenhou-se em pesquisar sobre tais 
metodologias, chegando a participar de congressos 
internacionais organizados para discussão do 
assunto. Nesse período, segundo Tavares (2002) a 
maior preocupação residia na unificação, ou não, do 
ensino da Álgebra, da Geometria e da Aritmética em 
uma única disciplina, a matemática. 

O interesse de Euclides Roxo em unificar as 
três disciplinas se deve dentre vários motivos ao seu 
contato com as obras do matemático Felix Klein que 
propunha uma reforma unificadora da matemática na 
Alemanha, mas especificamente na parte de 
Geometria com a chamada “Erlangerprogramm” 
“Nota-se, na matemática de Euclides Roxo, estreitas 
ligações com a de Félix Klein, embora os didáticos de 
Euclides Roxo tenham sido quase totalmente 
copiados de pesquisadores americanos sintonizados 
com a unificação”(TAVARES, 2002, p.25). 

Apesar de estar de acordo com as correntes 
europeias de vários matemáticos estrangeiros, de ter 
participado de inúmeros congressos e publicado 
diversos livros didáticos, os quais claramente 
unificavam a matemática, no Brasil, Roxo encontrou 
resistência dos professores brasileiros dessa 
disciplina para implementarem as modificações 
necessárias no ensino. 

Nesse contexto, em 1929, Roxo iniciou as 
aulas pelo novo modelo, fazendo com que os saberes 
matemáticos fossem ensinados de forma unitária no 
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colégio Dom Pedro II, ainda que alguns se 
posicionassem contrários às mudanças. Esta era a 
única escola brasileira a oferecer de tal forma o 
ensino, e graças ao sucesso entre alunos e 
professores os outros colégios começaram a adotar a 
nova forma de ensino (BÚRIGO, 1989). 

Com a constituição de 1930, Getúlio Vargas, 
influenciado por Euclides Roxo, determinou que o 
método unificado do ensino da matemática fosse 
implantado em todas as instituições de ensino do 
Brasil pelo Decreto nº 19.890 de 1931. Rocha (2001) 
confirma ainda que esta reforma, apropriou-se das 
inovações que vinham sendo implementadas 
paulatinamente, desde 1929, no Colégio Pedro II, 
pelo professor Euclides Roxo, diretor deste Colégio. 
Essas ideias inovadoras, defendidas também na 
imprensa, foram alvo de críticas, principalmente por 
parte de Almeida Lisboa, também catedrático de 
matemática do Colégio. Ainda segundo Rocha 
(2001), Lisboa achava que o ensino de matemática já 
não era bom e deixaria de existir com a aplicação 
dessas modificações. 

Havia mais a ser feito 

Uma vez unificadas as áreas que compõe a 
Matemática, era preciso determinar a forma como o 
ensino da matemática deveria ser realizado, isto é, 
sua forma pedagógica e quais conteúdos deveriam 
ter de acordo com cada serie, a partir desse momento 
começaram a ter congressos nacionais sobre o 
ensino da matemática a fim de discutirem o assunto 
(VALENTE 2008).“A historiografia brasileira identifica 
o II Congresso Nacional de Ensino da Matemática 
como lugar das primeiras discussões sobre o 
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Movimento da Matemática Moderna” (BÚRIGO, 1989, 
pg. 72). 

Esse evento aconteceu em Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul, entre 29 de junho a 4 de julho de 
1957.Nesse encontro, diversos especialistas 
destacaram o seu ponto de vista, como o Major 
Professor Jorge Emanuel Ferreira Barbosa, em sua 
obra “Reflexos do desenvolvimento atual da 
matemática no ensino secundário”. O autor defende 
que a matemática deveria ser ensinada no ensino 
secundário “da forma que ela realmente é” Pois, 
segundo o autor, o objetivo do curso secundário é a 
formação de cientistas, por isso existe a necessidade 
de familiarizar os alunos com a matemática moderna. 
(VALENTE 2008). 

Outro autor de grande renome foi o professor 
Ubiratan D’Ambrósio, o trabalho apresentado no 
mesmo congresso foi nomeado “Considerações 
sobre o ensino atual da Matemática”. Nesse trabalho, 
D’Ambrósio menciona como o ensino estava 
inadequado a realidade dos brasileiros da época e 
relata algumas experiências desenvolvidas ao longo 
de suas aulas. (VALENTE, 2008) 

Osvaldo Sangiorgi também participou desse 
congresso. Em seu trabalho “Matemática Clássica ou 
Matemática Moderna, na elaboração dos programas 
do ensino secundário?”, o autor elogia o livro 
“L´enseignementdes mathématiques” (livro que 
influenciou diretamente a maioria dos presentes 
nesse congresso), um trabalho de J. Piaget, E. W. 
Beth, J. Dieudonné, A. Lichnerowicz, G. Choquet e G. 
Gattegno. Dessa maneira, Sangiorgi destaca as 
diferenças da matemática clássica e da moderna, 
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defendendo a introdução da modernidade do ensino 
nas escolas, porém de forma gradativa. (VALENTE, 
2008) 

É evidente, e os fatos nos têm provado 
que a tendência é caminhar no sentido 
de satisfazer o anseio das novas 
gerações que estão vivendo num 
mundo ultramoderno, onde as ciências 
físico-matemáticas recebem 
continuamente novos e substanciosos 
impulsos. Mas - e este é o nosso 
pensamento - essa modelação aos 
tempos novos deve ser gradativa, a 
fim de serem evitados os malefícios 
decorrentes de transformações 
radicais (Congresso Nacional de 
Ensino da Matemática, 1959a, p. 399). 

No 3° Congresso Nacional de Matemática 
solicitou-se aos professores que introduzissem no 
curso secundário a matemática moderna e levassem 
relatórios com os respectivos resultados para o 4° 
Congresso. 

A influência de Osvaldo Sangiorgi na 
modernização da Matemática 

Em 1960, com a introdução da Matemática 
Moderna no ensino secundário, Osvaldo Sangiorgi se 
destaca nas propostas de modernização da 
matemática, após ter feito um estágio na 
Universidade de Kansas. Essa experiência/vivência 
das aulas em um novo modelo de ensino é que 
proporciona outro olhar a Sangiorgi, que faz com que 
ele mude sua posição tornando-o totalmente a favor 
de uma modernização radical. (VALENTE, 2008.) 
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No retorno ao Brasil, Sangiorgi é nomeado 
coordenador do Grupo de Estudo do Ensino da 
Matemática−GEEM, formado por professores da 
Universidade de São Paulo e da rede estadual de 
educação (VALENTE 2008). 

Desse modo, no 4° Congresso Nacional de 
Matemática realizado em Belém do Pará, entre os 
dias 22 e 28 de julho de 1962, a pauta elaborada e 
enviada pelo GEEM para discussão no evento dizia 
respeito à introdução aos assuntos mínimos, isto é, 
pretendia-se criar uma base na qual seriam propostos 
conteúdos essenciais para o estudo da matemática 
moderna no ensino secundário.  

Os livros didáticos de Osvaldo Sangiorgi 

É imprescindível falar da influência de 
Sangiorgi na modernização da matemática sem 
mencionar a importância dos seus livros didáticos. O 
objetivo dos livros era claro, introduzir a matemática 
moderna no ensino secundário, podem-se ver pelas 
considerações iniciais que o autor faz aos estudantes 
no primeiro de seus quatro volumes. 

Você vai iniciar agora o estudo da 
Matemática de um modo diferente 
daquele pelo qual seus irmãos e 
colegas mais velhos estudaram. Sabe 
por quê? Porque matemática, para 
eles, na maioria das vezes, era um 
‘exagero de cálculos’, ‘problemas 
complicados, trabalhosos e fora da 
realidade’ que a tornavam, quase 
sempre, um fantasma!. Hoje, na Era 
Atômica em que vivemos isto é 
trabalho para as máquinas (os 
fabulosos computadores eletrônicos 
de que tanto falam os jornais...), razão 
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pela qual você vai aproveitar o seu 
precioso tempo aprendendo o 
verdadeiro significado e as belas 
estruturas da Matemática Moderna. 
(SANGIORGI apud VALENTE, 2008, 
p. 606) 

Desse modo, Sangiorgi deixava clara a 
importância de se aprender os conceitos matemáticos 
em detrimento ao puro aprendizado mecânico de usar 
algoritmos para realizar cálculos descontextualizados 
com a finalidade de apenas aprender a fazer contas, 
segundo o autor isso seria, a partir de então, trabalho 
para as calculadoras e computadores.  

Nesses livros, destacam-se também o fato de 
que cada volume lançado trazia em anexo um guia do 
professor, o qual continha instruções pedagógicas, 
referências bibliográficas, além das respostas dos 
exercícios propostos. 

Os livros da coleção Sangiorgi foram tão 
repercussivos que ganharam fama internacional 
principalmente em Portugal. 

A coleção de Sangiorgi, também, 
ultrapassa fronteiras e segue para 
além-mar. Em dezembro de 1967, a 
Folha Informativa, periódico das 
escolas técnicas portuguesas, 
manifesta interesse em conhecer as 
transformações pelas quais a 
matemática escolar passa no Brasil 
(VALENTE, 2008, pg.607) 

Com base nos dados apresentados, pode-se 
perceber que a matemática ensinada a partir da 
década de 60 foi influenciada pelos ideais de 
educação matemática de Sangiorgi, que por meio dos 
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seus estudos retirou o que havia de melhor dos 
educadores americanos e europeus da época. Dessa 
maneira, seus livros, como já mencionado, 
direcionavam os alunos a uma matemática moderna 
e contextualizada com as novas tecnologias 
emergentes da época. 

O período militar 

Em 1964, houve o golpe militar, os militares 
depuseram o governo de João Goulart e o Brasil 
passou a ser comandado por estes, que 
administravam por atos institucionais. Esse período, 
na História do Brasil, recebeu o nome de ditadura e 
durou até o ano de 1985, quando foi derrubado pelo 
movimento das diretas já. (CANCIAN 2008). 

Com a tomada do poder, o ensino no Brasil 
foi completamente modificado, os professores não 
podiam tratar de questões políticas em sala de aula, 
fazendo com que o ambiente educacional fosse 
completamente tomado pelo tradicionalismo e o 
mecanicismo, sugerindo um afastamento entre a 
relação professor/aluno.  

A repressão foi a primeira medida 
tomada pelo governo imposto pelo 
golpe de 1964. Repressão, a tudo e a 
todos considerados suspeitos de 
práticas ou mesmo ideias subversivas. 
A mera acusação de que uma pessoa, 
um programa educativo ou um livro 
tivesse inspiração “comunista” era o 
suficiente para a demissão, 
suspensão ou apreensão. (CUNHA e 
GOES,1991, p.36) 

Nesse contexto, as ciências exatas foram 
mais intensificadas do que as ciências humanas, isso 
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se deve tanto a necessidade econômica da época, a 
qual exigia uma mão de obra qualificada, como 
também ao fato de se monopolizar o ensino de forma 
a evitar quaisquer tipos de questionamento, que não 
fosse referente à disciplina dada. Era uma forma de 
ensino que tanto atenderia a demanda trabalhista 
exigida pelas indústrias quanto aos interesses da 
ditadura em evitar futuros opositores ao seu sistema 
político. 

Uma vez no poder, os militares fizeram várias 
reformas no âmbito da educação no Brasil por meio 
dos acordos MEC – USAID e criação da LDB 5692/71. 
Eles precisavam fazer um controle do sistema 
educacional, através de técnicas que facilitassem a 
divulgação dessa nova era política, que perduraria 
durante 21 anos. 

Os acordos MEC-USAID firmados no Brasil, 
após o ano de 1964, serviram para que os norte-
americanos prestassem consultoria na área da 
educação e treinamento para os professores 
brasileiros. Os Estados Unidos financiavam todos os 
gastos e cobravam com juros o valor emprestado. 
Segundo Marcio Alves, (1968, p.106) ocorria espécie 
de: 

transformação do ensino em fábrica de 
gerentes, de técnicos bitolados, de 
autômatos que aceitem que se lhes 
determine completamente como 
devem usar suas vidas. Daí a ênfase 
dada nos últimos tempos à 
“tecnização” do ensino. 

Essa tecnização do ensino pode ser 
entendida melhor pelo conjunto de Lei de Diretrizes e 
Bases-LDB criadas, tais como a LDB 5692/71, trouxe 
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algumas mudanças para a educação no Brasil, 
podemos ter como referência alguns dos artigos que 
foram revogados da LDB de 4024/61; a LDB de 1971 
previa a aprovação mediante a assiduidade do 
educando, o que difere da LDB 4024/61, que previa a 
aprovação mediante ao aproveitamento dos estudos 
no decorrer do ano letivo, assim como a liberdade do 
professor em elaborar exames finais. 

Artigo 39 da LDB 4024/61§1° dizia que: 

Na avaliação do aproveitamento do 
aluno preponderarão os resultados 
alcançados, durante o ano letivo, nas 
atividades escolares, assegurada ao 
professor, nos exames e provas, 
liberdade de formulação de questões e 
autoridade de julgamento. 

A LDB 5692/71 manteve o artigo que trata 
sobre o ensino em colégios militares “Art. 68. O 
ensino ministrado nos estabelecimentos militares é 
regulado por legislação especifica.”. 

Além da criação das LDB, muitos outros 
projetos que envolviam a educação foram criados, 
dentre eles menciona-se: a criação do Movimento 
Brasileiro de Alfabetização-MOBRAL e o Programa 
de Expansão e Melhoria do Ensino-PREMEN. 

A criação do MOBRAL 

O Movimento Brasileiro de Alfabetização-
MOBRAL foi um projeto do governo brasileiro, criado 
pela Lei n° 5.379, no dia 15 de dezembro de 1967, 
tinha como proposta a erradicação do analfabetismo 
no país dando educação para jovens e adultos que 
estavam fora da idade escolar. O objetivo principal do 
movimento era "conduzir a pessoa humana (sic) a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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adquirir técnicas de leitura, escrita e cálculo como 
meio de integrá-la a sua comunidade, permitindo 
melhores condições de vida" (BELLO, 1993). 

Para dar suporte administrativo, executivo e 
financeiro o MOBRAL contava com uma estrutura. 

Descentralizada e subdividida em 
quatro níveis: a secretaria executiva 
(SEXEC), as coordenações regionais 
(COREG), as coordenações estaduais 
(COEST) e as comissões municipais 
(COMUN). A estrutura organizacional 
dividia-se em gerências pedagógicas 
(GEPED), mobilização comunitária 
(GEMOB), financeira (GERAF), 
atividades de apoio (GERAP) e em 
assessoria de organização e métodos 
(ASSOM) e assessoria de supervisão 
e planejamento (ASSUP). Essa 
estrutura foi alterada por três vezes 
entre os anos de 1970 e 1978, sempre 
criando mais cargos. (BELLO, 1993) 

Em 1973, apesar de estarmos ainda em plena 
ditadura, pode ser visto apenas cinco técnicos de 
formação militar dentro do corpo de sessenta e um 
técnicos com formação acadêmica. Estes cinco 
técnicos de formação militar "para uma salutar visão 
multidisciplinar do problema" (Corrêa, apud Bello, 
1993).  

Nesse contexto, visando sempre um melhor 
aproveitamento de recursos e resultados, o MOBRAL 
modificou-se várias vezes, procurando sempre novos 
caminhos para garantir a diminuição do número de 
adultos e adolescentes sem formação acadêmica. Foi 
nessa busca que perceberam que a lei previa a 
Educação Continuada de Jovens e Adultos - EJA, e 
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dessa forma criou-se Plano de Educação Continuada 
para Adolescentes e Adultos, e posteriormente o 
Programa de Educação Integrada, o Programa 
Cultural e o Programa de Profissionalização. (BELLO, 
1993). 

Desse modo, segundo Bello (1993), o foco 
central poderia ser desdobrado em seis objetivos 
menores, a saber: desenvolver nos alunos as 
habilidades de leitura, escrita e contagem; 
desenvolver um vocabulário que permita o 
enriquecimento de seus alunos; desenvolver o 
raciocínio, visando facilitar a resolução de seus 
problemas e os de sua comunidade; formar hábitos e 
atitudes positivas, em relação ao trabalho; 
desenvolver a criatividade, a fim de melhorar as 
condições de vida, aproveitando os recursos 
disponíveis; levar os alunos: a conhecerem seus 
direitos e deveres e as melhores formas de 
participação comunitária; a se empenharem na 
conservação da saúde e melhoria das condições de 
higiene pessoal, familiar e da comunidade; a se 
certificarem da responsabilidade de cada um, na 
manutenção e melhoria dos serviços públicos de sua 
comunidade e na conservação dos bens e 
instituições; a participarem do desenvolvimento da 
comunidade, tendo em vista o bem-estar das 
pessoas. 

De acordo com Bello (1993), esses 
programas evoluíram para o Programa de 
Diversificação Comunitária, o Programa de Educação 
Comunitária para a Saúde, o Programa de Esporte e 
o Programa de Autodidatismo – especialmente 
dedicado à educação. Essa estrutura sofreu uma 
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Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI após 
denúncia dos Senadores João Calmon, Luiz Viana, 
Jarbas Passarinho e Eurico Rezende, o senado abriu 
uma CPI em decorrência do atendimento de crianças 
com idades não previstas em lei. 

O letramento matemático do MOBRAL 

Algumas pessoas, ainda hoje, tendem a 
considerar que o objetivo do MOBRAL era 
exclusivamente oferecer aos seus alunos os 
conhecimentos básicos de leitura e escrita, tendo em 
vista que para ser considerado alfabetizado, o aluno 
deveria tanto ter noções de escrita e leitura como o 
conhecimento básico das quatro operações 
matemáticas, que está diretamente ligado a noções 
quantitativas tais como a contagem de cédulas de 
dinheiro. Entretanto, pode-se ver que não era apenas 
isso que o programa previa, ele pretendia a inclusão 
do indivíduo na sociedade. 

Por essa razão, dentre os materiais didáticos 
dos alunos, havia livros específicos com exercícios só 
de matemática, o que evidencia a preocupação do 
programa a formar cidadãos, os quais fossem aptos 
tanto para a escrita como para a resolução de 
problemas matemáticos presentes no dia a dia. 
(BELLO, 1993) 

Mesmo com a existência de possíveis 
ideologias governamentais que manipulavam o 
ensino, é imprescindível o fato de que a criação do 
MOBRAL teve um papel importante no 
desenvolvimento educacional da época. 

É fato que apesar de Paulo Freire não ter 
participado da montagem dos programas, muito da 
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sua teoria aplicada à prática pode ser vista nas aulas 
e no material didático, como diz Bello (1993): 

Os técnicos do MOBRAL afirmavam 
que o método empregado era 
fundamentado no aproveitamento das 
experiências significativas da clientela. 
E, assim como no método de Paulo 
Freire (expurgado pela mesma 
ditadura que implantou o MOBRAL), 

faz uso de palavras geradoras. 

Segundo Corrêa (1979, p.153), o processo de 
alfabetização envolvia as seguintes etapas: 

      1. Apresentação e exploração do 
cartaz gerador; 

      2. Estudo da palavra geradora, 
depreendida do cartaz; 

      3. Decomposição silábica da 
palavra geradora; 

      4. Estudo das famílias silábicas, 
com base nas palavras geradoras; 

      5. Formação e estudos de palavras 
novas; 

      6. Formação e estudos de frases e 
textos. 

De acordo ainda com Bello (1993), não só o 
MOBRAL como também o projeto Minerva fazia uso 
das teorias freirianas de aprendizagem. Destaca-se 
ainda que entre os anos de 1961 e 1962 o próprio 
Paulo Freire desenvolveu suas primeiras 
experiências com a alfabetização de adultos, (LIMA 
1979). 

O MOBRAL teve fim devido alguns fatores de 
gerenciamento interno, como foi citado e também 
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devido a incompetência dos serviços públicos no 
atendimento à população, pois já olhava o aluno 
como alguém fora do sistema escolar não o inserindo 
de modo adequado na sociedade. Isto é, não 
motivava nem o jovem ou adulto a aprender e fazer 
parte do universo das letras. Ao pensar em como 
alguém que não dominava as letras poderia deixar, 
por exemplo, um recado para outra pessoa que não 
estava em casa, ou como fazer cálculos da 
distribuição da renda ganha no mês, seria um começo 
para o entendimento do universo do outro não 
alfabetizado e um início de uma aprendizagem mais 
próxima às questões do cotidiano do aluno. 

Desse modo, na década de 80, por realizar 
um trabalho de alfabetização pensando apenas nas 
verbas e com um sistema administrativo pesado, o 
programa chegou ao fim, sendo substituído 
administrativamente pela Fundação Educar. 

A criação do PREMEN 

No período militar, houve alguns aspectos 
positivos nas questões educacionais, dentre elas 
pode-se mencionar o Programa de Expansão e 
Melhoria do Ensino- PREMEN, criado pelo Decreto 
70.067/72, em 26 de janeiro de 1972. 

Esse programa em parceria com a United 
States Agency for International Development−USAID 
(agência da ONU) tinha por finalidade administrar 
projetos arquitetônicos, equipar as unidades 
escolares com todo o mobiliário, equipamento 
didático (livros, computadores, materiais concretos) e 
dar treinamento aos profissionais de ensino e aos 
setores administrativos das instituições – ou seja 
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fornecer formação continuada aos docentes visando 
não só a reflexão sobre a importância de sua 
contribuição a sociedade como também a atualização 
sobre novas metodologias de ensino. 

Muitos projetos educacionais também foram 
financiados pelo PREMEN, dentre eles pode-se citar 
a reforma feita no Colégio Estadual de Pato Branco, 
cuja inauguração ocorreu em 20 de fevereiro de 1978, 
bem como a capacitação profissional oferecida aos 
profissionais dessa instituição de forma paralela a sua 
reforma. 

No documento “Introdução de Computadores 
nas Escolas do Ensino do 2º Grau”, gerado a partir de 
experiências do matemático e educador Ubiratan 
D’Ambrósio – coordenador do PREMEN e de um 
grupo de pesquisadores do Instituto de Matemática, 
Estatística e Ciência da Computação da Universidade 
de Campinas-UNICAMP−, foi possível ter contato 
com as pesquisas desenvolvidas na época tais como 
um software, tipo CAI- Computer-Assisted Instruction, 
para o auxílio no ensino dos fundamentos de 
programação da linguagem BASIC, este software 
também foi usado com alunos da pós-graduação em 
educação da UNICAMP. 

Outro projeto financiado pelo Programa de 
Expansão e Melhoria do Ensino-PREMEN foi “Novos 
Materiais no Ensino da Matemática”, sua conclusão 
resultou em um grande acervo de matemática e 
ciências integradas, geometria espacial, funções 
entre outros subprodutos.  

A importância do PREMEN pode ser vista não 
apenas no âmbito do ensino de matemática, mas em 
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especial, como um programa que valorizou 
professores, reformulou ambientes do ponto de vista 
físico, fazendo com que alguns modelos fossem 
repensados por meio da formação continuada de 
professores, formando também uma equipe de 
mestres em educação sob a ótica da 
transdisciplinaridade, foi um programa piloto da 
UNICAMP, o qual não pode infelizmente ser reeditado 
para uma segunda turma de formandos. 

Entrevistado pela revista Episteme (1997, 
p.20), D’Ambrosio relata um pouco de sua 
experiência com os militares da época: 

Esse projeto de Novos Materiais, 
financiado pelo MEC através do 
PREMEN foi notável. Mais uma vez 
nunca vi uma verba render tanto. O 
Projeto sendo financiado pelo 
PREMEN tinha uma burocracia de 
operação zero. 

A leitura dessa entrevista foi possível 
perceber que o governo realmente investia na 
educação, visando uma melhor qualificação para a 
população, a qual tinha acesso à rede pública além 
de investir na formação de professores com especial 
olhar dedicado às ciências e à matemática. 

Com relação a esse mesmo projeto, 
D’Ambrósio ainda diz: 

Eu tinha uma conta no banco do Brasil 
e fazia todos os pagamentos, compras 
e serviços com cheque contra recibo. 
O PREMEN era administrado por 
militares. Jamais vi uma farda em todo 
o período de meu envolvimento com o 
PREMEN. Ia ao Rio e tratava com 
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coronéis, majores etc., Jamais me 
perguntaram o que eu fazia com o 
dinheiro” (CHASSOT e KNIJNIK, 
1997, p.20). 

Com base nos depoimentos de D’Ambrósio, 
pode-se perceber que embora o PREMEN fosse 
administrado por um governo ditatorial, não havia 
influências ideológicas governamentais, que 
monopolizassem o conhecimento gerado a partir dos 
estudos realizados. Desse modo, pode-se dizer que 
os beneficiados pelo programa eram levados ao 
estudo e à formação continuada tendo todo acesso 
disponível ao conhecimento, as novas tecnologias 
bem como o desenvolvimento de material pedagógico 
que refletisse a preocupação com o aluno e com a 
aprendizagem e ensino, tendo em vista os novos 
modelos de educação no país e no exterior, a fim de 
formar cidadãos qualificados para o mercado de 
trabalho emergente. 

Conclusão 

Com base no estudo realizado, pode-se 
traçar alguns marcos importantes na história do 
ensino da matemática, tal como a conhecemos nos 
dias de hoje. 

Tendo sua origem no Colégio Pedro II, daí 
percorreu um longo caminho, tendo na década de 60 
seu ensino voltado para as novas tecnologias, sendo 
este modelo copiado por outros países, ao 
chegarmos em 1964 (período de maior destaque para 
a presente pesquisa), percebe-se que a forte 
mudança do sistema econômico nacional teve for 
influência direta no que diz respeito ao ensino da 
matemática e ciências exatas. Foi possível observar 
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que o regime ditatorial trouxe fortes avanços para 
questões educacionais, tais como a criação do 
Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), 
como dito anteriormente em contrapartida do que se 
acreditava, o MOBRAL tinha todo um programa de 
ensino da matemática, sendo considerado 
alfabetizado não somente as pessoas que tinham 
uma noção básica da escrita e da leitura, mas 
também era necessário que esse estudante tivesse 
um bom conhecimento das operações básicas da 
soma, subtração, multiplicação e divisão e fosse 
incluído no mercado de trabalho e em convívio social. 
Citamos a criação do Programa de Expansão e 
Melhoria do Ensino (PREMEN) que em parceria com 
a USAID, financiava e administrava projetos 
educacionais nas mais abrangentes áreas do 
conhecimento (no caso nos focamos em melhorias 
alcançadas para a área de matemática). 

O presente trabalho trouxe uma síntese da 
história matemática em nosso país a partir da década 
de 30, mencionamos fatos que marcaram a história 
educacional do Brasil, assim como suas causas e 
consequências, políticas e ideológicas. Sabe-se que 
existem fatos que não foram muito aprofundados, 
como por exemplo, detalhes sobre 1° congresso 
nacional da matemática (tendo em vista o foco da 
pesquisa ser voltado para o período militar), sendo 
assim, esperamos que nosso trabalho sirva não 
apenas como meio de informação , mas também 
como base para futuras pesquisas,  considerando-se 
a carência de artigos que falem do assunto para  a 
época aqui estudada.  
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DIÁLOGO ENTRE AUTORES, REVENDO A 
HISTÓRIA SOBRE O ENSINO DA ARTE 

 

PEREIRA. Cícara Gonçalves 

 

No livro A Arte na Educação Escolar, Ferraz 
e Fusari (2010) relatam as tendências do ensino da 
arte: Tendência Idealista Liberal de Educação Escolar 
em Arte. Nessa tendência os docentes acreditam que 
sozinha a educação poderia garantir uma sociedade 
igualitária democrática, e que poderia resolver os 
problemas sociais.  

Na concepção idealista liberal destacam-se a 
pedagogia Tradicional, Renovada e Tecnicista. 
Pedagogia Tradicional: nessa pedagogia a 
preocupação é de ensino técnico e científico. Os 
conhecimentos adquiridos são apenas voltados para 
que os alunos obtenham conhecimentos para 
trabalhar na sociedade.  

A pedagogia Renovada e as aulas de Arte 
proporcionam aos educandos metodologias para 
conhecer-se a si mesmo. O educando incitado a se 
expressar artisticamente. A pedagogia Tecnicista e as 
aulas de Arte têm como objetivo formar indivíduos 
competentes para o mercado de trabalho. 

Tendência realista-progressista de educação 
escolar em Arte: De acordo com essa tendência 
segue as pedagogias: Libertadora, Libertária e 
Histórico-Crítico ou Crítico-social dos conteúdos. A 
pedagogia libertadora objetiva que as classes menos 
favorecidas tivessem transformação da prática social; 
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a pedagogia libertária objetiva independência na 
parte teórica e aplicação dos métodos.  

A pedagogia histórico-crítico objetiva a 
iniciativa dos alunos e professores, interação com os 
outros, porém não aborda o ensino-aprendizagem, o 
ritmo de cada aluno na absorção dos conteúdos 
cognitivos.  

A pedagogia crítico-social dos conteúdos, 
objetiva em saber como o educando irá absorver 
esses conteúdos que são significantes para viver em 
sociedade, e que não apresentam condições para 
esse processo de compreender. 

A história da Arte no Brasil verifica as 
interligações com a Arte estrangeira, principalmente 
latino-americana. 

Os momentos indispensáveis que devem ser 
estabelecidos no curso são:  

• A Arte pré-histórica, arte rupestre 
brasileira (desenhos, pinturas e relevos 
feitos nas rochas), arte indígena: No Brasil a 
Arte rupestre mais antiga foi achada acerca 
de 20.000 anos, onde os maiores números 
de inscrições estão nas regiões Norte e 
Nordeste. 

•  Arte do Período Colonial: Arte 
Missionária e Barroco ocorreram com o 
sistema colonial e com as ordens religiosas, 
jesuítas, beneditina e franciscana, que 
trouxeram suas culturas.  Período 
Missionário: O grande foco desse período 
eram as construções de igrejas, cada qual 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

102 

 

com suas características de arquitetura, 
pintores e escultores vindos, na maioria das 
vezes de fora. Período Barroco: Nesse 
período essa manifestação está mais 
constituída de uma cultura mais regional, 
mas que também sofre influência africana, 
da mineração, etc. 

• Arte moderna e contemporânea no 
Brasil: A partir do modernismo no Brasil, no 
estudo da Arte incluí-se leitura, 
contextualização e análise das produções 
artísticas brasileiras. 

Antes de 1920 começam a se preocupar em 
ter uma cultura do meio nacional, com temas 
relacionados à natureza e a realidade brasileira. Os 
conceitos modernismo e modernidade foram 
incorporados à cultura brasileira ao longo do século 
XX: Modernismo - Semana da Arte moderna de São 
Paulo (1922), o modernismo no Rio de Janeiro (1930), 
o modernismo em Minas Gerais (1936). 

Sabemos que a Arte contemporânea é a arte 
que vem se desenvolvendo, que vem se 
transformando, é a arte da nossa atualidade. 

No livro O olhar em Construção - Uma 
Experiência da Arte na Escola  Buoro (2001), ainda 
no século XX, os representantes do movimento 
Escola Nova, Lowenfeld e Read, valorizam a auto 
expressão da representação plástica para a criança. 

Para eles, o professor não deve mostrar os 
desenhos de uma criança para outra, e sim valorizar 
e respeitar a individualidade e criação de cada um. O 
professor é um mediador do processo de criação, 
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mediante esse processo natural de expressão de 
seus educandos. 

Para Buoro (2001), Arte é uma linguagem 
manifestada desde os primeiros momentos da história 
do homem e estruturada em cada época e cultura, de 
maneira singular, contribuindo para o 
desenvolvimento do homem e do mundo.  

As autoras Ferraz e Fusari (2010) ainda 
observam que, nesses últimos anos houve mudança 
da nomenclatura da disciplina educação artística para 
a disciplina de Arte, porém, só houve mudança na 
nomenclatura, pois a proposta continua sendo a 
mesma: a formação cultural do indivíduo, valorizando 
a cultura a qual o indivíduo está inserido, mas sempre 
com o intuito do ensino da Arte na educação escolar.  

Buoro (2001) nos relata que o ensino da Arte 
deve ser voltado entre a prática e reflexão teórica, 
com o objetivo de criar uma educação construída pelo 
olhar, a partir de ver, observar, sentir, fazer, expressar 
e refletir.  Assim como as autoras Ferraz e Fusari 
(2010) também destacam que o ensino da Arte, deve 
garantir que os educandos conheçam e vivenciem 
elementos técnicos, inventados, representações e 
expressivos nas diferentes linguagens, por isso o 
educador tem que se organizar para que seu trabalho 
seja exclusivamente visando o conhecimento do 
educando, proporcionando a ele ações como: ver, 
ouvir, mover-se, sentir, pensar, descobrir, entender e 
fazer.  

Saber Arte é aproximar o educando da cultura 
que nos cerca e suas manifestações. O saber ser 
professor de Arte nada mais é do que se aprimorar, 
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estar em constante formação, ter domínio, ter um 
melhor conhecimento e passá-los aos seus 
educandos, sem esquecer-se de enfatizar que esse é 
um direito do cidadão. 

Fundamentos estéticos e artísticos de uma 
educação escolar em arte. A educação estética nada 
mais é do que você conhecer mais sobre um 
determinado assunto ou que pelo menos você já 
conheça um pouco. A educação artística é como será 
feito esse ensino, de que maneira os educandos irão 
aprender, quais serão os procedimentos para que 
aconteça essa aprendizagem.  

Assim, o ensino de arte no contexto escolar 
deve considerar os conteúdos selecionados, às 
questões de ensino/aprendizagem, envolvendo os 
alunos e educadores, os materiais disponíveis e 
compatíveis com o espaço físico, e o número de aulas 
que o educador dispõe para realizar cada atividade 
proposta.  

Partindo desta ideia, temos um leque de 
possibilidades no trabalho pedagógico, constatando e 
analisando a visão em que, os alunos têm da Arte, 
ajudando assim, a criança construir uma formação 
artística e estética. Portanto, a criança apoia sua 
imaginação em objetos concretos e não apenas 
utilizar no sentido de representação. 

Assim, podemos dizer que a Arte pertence a 
dois mundos: o sensível e o racional e que o 
significado da Arte é uma das mais inquietas e 
importantes produções do homem. Existem três 
definições mais conhecidas da Arte: a arte como 
fazer, como conhecer, ou como exprimida. Um 
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aspecto muito importante da arte é a sua produção, 
não é o simplesmente fazer, a arte é invenção, 
criação.  

Dentro disso é importante que o educador 
ache caminhos para direcionar como serão aplicados 
os conteúdos, para que não se pense na Arte como 
atividade. O professor de arte junto com os demais 
educadores pode fazer com que esse indivíduo se 
torne pensante sobre o mundo em que vive, fazer com 
que tenham um olhar diferenciado, possibilitando 
melhor compreensão e dinamismo sobre o mundo. 

Segundo Buoro (2001) a observação da 
natureza é uma grande fonte para desenvolver e 
nutrir as ideias, imagens e expressão dos alunos, e 
entrelaçando a Arte Moderna e Contemporânea, os 
alunos conseguem iniciar um processo de pinturas 
modernas e contemporâneas, ocorrendo assim, um 
diálogo entre as diversas produções, como diz o 
professor Amalio Pinheiro:  

“Cruzar linguagens aumenta a 
capacidade do cérebro de pensar”. 
(pag.44) 

A autora afirma que a leitura da obra de arte 
enriquece as relações do indivíduo com o mundo e 
consigo mesmo, e que a relação entre professor e 
aluno podem criar caminhos mais sensíveis para o 
desenvolvimento do mesmo.        

Ferraz e Fusari (2010) mostram que para 
representar a educação escolar em Arte deve se 
desenvolver os conteúdos, métodos e procedimentos 
escolares em Arte. Nas aulas de arte, música, artes 
plásticas, desenho, teatro, dança, é preciso vivenciar 
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o processo artístico, com fazeres técnicos, 
imaginativo e de expressividade. Mas que também na 
teoria aprendam sobre autores, artistas e obras de 
arte, aumentando seus conhecimentos em Arte. 
Fazendo uma junção dos meios de comunicação com 
as exposições em sala, museus, circos, teatros, etc., 
e de reprodução de veiculações massivas.  

Para Buoro (2001), o objetivo da Arte para o 
aluno é de valorizar a expressão singular do mesmo, 
desenvolvendo suas percepções visuais e 
imaginação criadora, para que ele se sinta um 
integrante fundamental da sociedade a qual está 
inserido, ampliando assim, seu repertório de leitura e 
imagem, e introduzindo o conhecimento de Arte por 
meio de leituras de obras de artes e de visitas a 
museus, galerias, ateliês de artistas.  

É preciso que o aluno conheça as 
manifestações culturais locais, regionais, nacionais e 
internacionais. A integração das diferentes 
linguagens artísticas é importante para o processo de 
ensino aprendizagem. Um dos fatores marcantes 
para o desenvolvimento de um bom trabalho de Arte 
é conhecer a cultura em que o aluno está inserido, é 
partir dos conhecimentos prévios do aluno, 
relacionando-os e ressignificando-os. 

Buoro (2001) cita em seu livro que para 
Piaget, as crianças se expressam através dos 
desenhos, suas compreensões com mundo, 
transportando para o papel, a maneira a qual 
enxergam sua realidade. Porém para Vigotsky, o 
professor é peça fundamental para incentivar o aluno 
em seu processo de desenvolvimento, identificando 
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que as crianças sozinhas não conseguem perceber o 
conjunto de qualidades formais dos objetos. 

A autora Buoro (2001) destaca a importância 
do ensino da Arte na educação, o indivíduo se 
apropria dela de maneira que consegue expressar 
seus valores, seus conhecimentos prévios, tornando-
os seres humanos mais críticos e criativos, que 
futuramente atuarão junto à sociedade.  

Também temos que ressaltar a importância 
da participação do professor nesse processo de 
desenvolvimento do aluno, possibilitando-o 
expressar-se através da Arte, valorizando assim, 
suas criações, permitindo ao aluno que expressem 
seus sentimentos, seus desejos através da Arte, não 
sendo julgado pelo certo ou errado, e sim criando 
suas atividades de forma que o mesmo consiga 
transmitir suas ideias, que por muitas vezes, ficaram 
bloqueadas, por falta de incentivo para o 
desenvolvimento e contato com a Arte.  

A Arte é de extrema importância para a 
formação do aluno junto ao âmbito escolar, e esse 
espaço deve ser conquistado e valorizado, espaço 
que foi perdido ao longo do tempo, mas que se 
conquistado novamente, terá tanta importância 
quanto às demais disciplinas propostas para o 
desenvolvimento do aluno. 

Buoro (2001) ressalta que a visão é 
realmente o sentido privilegiado do ser humano, pois 
através da visualidade, as imagens irão nutrir a mente 
do aluno e ampliar seu repertório, possibilitando as 
recombinações e criações de novas imagens da 
imaginação criadora.  A função da imaginação 
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criadora é uma das mais importantes para o 
desenvolvimento do homem, pois é através dela que 
o individuo estabelece relações entre o homem e o 
mundo, buscando compreender, como os processos 
criativos transforma a humanidade. 

Vigotsky considera que, a fantasia e a criação 
são bases norteadoras no processo de criação, onde 
o aluno valoriza o meio em que vive, para projetar 
suas criações, não desconsiderando os fatores 
psicológicos.  

Porém, outros fatores estão interligados na 
função imaginativa, considerando as experiências do 
indivíduo, os interesses, a capacidade de formar suas 
imaginações, as tradições entre outros aspectos, se 
apoiando nos acontecimentos anteriores, e seu 
processo histórico.  

O autor também destaca três momentos no 
processo de criação: o primeiro momento é a 
valorização da imaginação, mediante as experiências 
vividas. O segundo envolve a participação do afetivo 
e elementos sociais em que envolvem o indivíduo. O 
terceiro reflete na criação como resultada que 
interfere na transformação do mundo. Esse processo 
imaginativo difere o adulto e a criança. 

Segundo Fayga Ostrower: 

“Nas crianças, a criatividade se 
manifesta em todo tempo o seu fazer 
solto, difuso, espontâneo, imaginativo, 
no brincar, no associar, no simbolizar, 
no fingir da realidade que no fundo não 
é senão o real. Criar é viver, para a 
criança”. (apud Ostrower 1987). 
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Vigotsky ainda acrescente que a criação se 
estabelece, partindo das experiências acumuladas, 
que difere a imaginação da criança e do adulto, pois 
já possui um repertório acumulado e continua a se 
ampliar, enquanto a criança e o jovem estão em 
constante construção deste repertório.  

Podemos assim perceber que, todos nós 
temos condições de desenvolver uma imaginação 
criadora, com o objetivo de desenvolver e estimular a 
percepção do aluno, diante do mundo e da obra de 
arte. 

Buoro (2001) fala sobre a importância de 
inserir nas aulas de Arte, obras de artistas plásticas, 
como Pablo Picasso, Van Gogh, Portinari, Cézzane, 
e outros, pois através da introdução dessa atividade, 
o aluno desenvolve o senso crítico e questionador, 
estimulando seu pensamento e imaginação.  

A autora também observa que, independente 
da classe social da criança, poucas possuem contato 
com a Arte, e possuem grandes dificuldades em 
aceitar como arte, a pintura moderna e 
contemporânea. Podemos assim perceber a 
desvalorização do desenho e outras expressões 
artísticas, e isso se inicia no processo de 
alfabetização da criança, e se agrava por volta dos 
nove anos de idade, quando a criança passa a sentir 
dificuldades em expressar suas emoções através dos 
desenhos, e começam a estereotipar o que é 
vinculado na mídia, perdendo sua identidade no 
processo de construção. 

Ferraz e Fusari (2010) apontam que as 
formas tradicionais de artes visuais são: o desenho, a 
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pintura, a gravura, a escultura, a arquitetura e o 
desenho industrial, porém podemos incluir outras 
formas de Arte, como: a fotografia, artes gráficas, os 
quadrinhos, eletrografia, o teatro, a dança, o cinema, 
a televisão, o computador, a música, etc.  

Quando a criança vê e observa uma obra de 
arte, significa aprimorar o seu olhar e se atentar aos 
detalhes aguçando a sua curiosidade e vontade de ter 
mais contato com as Artes apreciando e valorizando 
cada vez mais. A fotografia é mediada pelo seu autor 
e por seu meio tecnológico, assim como as 
linguagens audiovisuais. É necessário que os 
educandos estudem Arte, compreendendo assim, 
todas as linguagens artísticas. 

Vigotsky, em seu livro La imaginación y El 
Arte em La infancia, discute algumas idéias sobre o 
desenvolvimento da imaginação criadora, assim 
como seus mecanismos de funcionamento. O autor 
começa dizendo: 

“... a percepção externa e interna são o 
começo de um processo que serve de base para 
nossa experiência criativa. Os primeiros pontos de 
apoio que a criança encontra para sua futura criação 
advêm do que ela vê e ouve, acumulando materiais 
que usará para construir sua fantasia.” (apud 
Vigotsky,1982) 

Vigotsky, L.S. La imaginación y El Arte em La 
infancia. Madri, Akal Bolsillo, 1982. P. 31 (Tradução 
da autora). 
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EDUCAÇÃO FÍSICA COMO COMPONENTE 
CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

COSTA, Herminia Barbosa da 

Eixo: Corpo em Movimento 

 

Resumo 

Importante estágio que características motoras, 
sociais, afetivas e cognitivas da criança de zero a seis 
anos se desenvolvam, a educação infantil merece um 
tratamento diferenciado em relação às demais fases 
que envolvem a construção do indivíduo. Nesta fase 
é necessário proporcionar às crianças a vivência de 
experiências distintas que possam oportunizar o 
desenvolvimento da sua integralidade e neste 
sentido, uma das principais ferramentas que possuem 
a capacidade de ativar tais características é a 
Educação Física, que através da promoção de 
atividades que promovam o movimento das crianças, 
permitem um melhor desenvolvimento das 
características cognitiva, afetiva e motora, 
considerando às características individuais de cada 
criança, que ao serem construídas em conjunto ao 
meio em que a criança esteja inserida; fazendo com 
que a relação professor/criança seja construída de 
forma conjunta entre escola e comunidade, 
fortalecendo, desta forma, o trabalho na Educação 
Infantil. Assim, é fundamental destacar o fato de cada 
criança possuir seu próprio tempo de aprendizado, 
sendo fundamental respeita-lo, e para isso se 
concretizar há necessidade de criação de um 
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contexto de lúdico com maior atratividade, que 
desperte nas crianças, novos saberes; condição esta 
conquistada apenas com a ênfase da Educação 
Física como uma componente curricular obrigatório 
do ensino infantil, demonstrando de forma eficaz os 
benefícios de tal inserção, que para sua efetiva 
implementação, necessita de uma ação conjunta de 
professores de educação física e professores uni 
docentes, que juntos integrem uma força capaz de 
disseminar o conhecimento no ensino infantil. 

Palavras-Chaves: Características; Construção; 
Educação Física; Relação; Ensino Integrado. 

Abstract 

Important stage that motor, social, affective and 
cognitive characteristics of children from zero to six 
years develop, early childhood education deserves a 
differentiated treatment in relation to the other phases 
that involve the construction of the individual. In this 
phase, it is necessary to provide children with different 
experiences that may enable the development of their 
integrality and, in this sense, one of the main tools that 
have the ability to activate these characteristics is 
Physical Education, which through the promotion of 
activities that promote children's movement, allow a 
better development of cognitive, affective and motor 
characteristics, considering the individual 
characteristics of each child, which when built 
together in the environment in which the child is 
inserted; making the teacher / child relationship to be 
built jointly between school and community, thus 
strengthening the work in early childhood education. 
Thus, it is essential to highlight the fact that each child 
has his own learning time, and it is essential to respect 
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it, and for this to happen there is a need to create a 
context of playfulness with greater attractiveness, 
which awakens in children new knowledge; This 
condition is only achieved with the emphasis of 
Physical Education as a compulsory curricular 
component of early childhood education, effectively 
demonstrating the benefits of such insertion, which for 
its effective implementation, requires a joint action of 
physical education teachers and unidocent teachers, 
which together integrate a force capable of 
disseminating knowledge in early childhood 
education. 

Key-words: Features; Construction; Physical 
Activated; Relationship; Integrated Education. 

Introdução 

Desde sua criação e posterior implantação, a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) n. 9.394/96 fez com que a realização de 
atividades físicas no ensino infantil, que é uma etapa 
da educação básica na qual são compreendidas 
crianças de 0 até 6 anos, se tornasse objeto de 
intensas discussões à respeito da importância em se 
possuir um educador específico nessa área de 
conhecimento e conforme preconiza a própria LDB 
em seu Art.26, § 3°: “A educação física, integrada à 
proposta pedagógica da escola, é componente 
curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas 
etárias e às condições da população escolar, sendo 
facultativa nos cursos noturnos”. 

Assim, tem-se que a Educação Física 
assume um papel significativo na Educação Infantil, 
uma vez que por meio de brincadeiras a criança 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

116 

 

explora todo universo ao seu redor, aprimorando suas 
características cognitivas e motoras. Assim, como 
destaca Gallahue (2005) ela deve ser empregada 
através de uma abordagem na qual ocorra a 
incorporação de inúmeras experiências, a partir das 
diferentes modalidades sensoriais. Importante 
observar que ao se tolher uma criança em algum tipo 
de brincadeira, tolhemos sua liberdade e sua 
aprendizagem, uma vez que de acordo com Freire 
(2013, p. 161) “brincando a gente tem espaço para 
aprender”. 

Desta forma, é possível observar que tanto na 
educação infantil, como nos anos iniciais do ensino 
fundamental, é fundamental que a criança possua o 
maior número possível de experiências através do 
aspecto da cultura corporal do movimento, provando 
diferentes formas de se movimentar, de compreender 
sua estrutura corporal e conquistar oportunidade do 
desenvolvimento corporal por meios dessas 
experiências ao longo de sua existência. É nesse 
momento que existe a necessidade em se trabalhar 
na criança características fundamentais de seu 
desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo social, 
pois nesta fase, há concretização de habilidades 
fundamentais: como caminhar e correr que são as 
características locomotoras; atos como jogar, chutar 
ou pegar determinado objetivo, conhecida como uma 
habilidade manipulativa e ainda as habilidades 
estabilizadoras, que são aquelas que permitem o 
equilíbrio do corpo. 

Por se caracterizar como a primeira etapa da 
educação básica, a educação infantil é considerada 
como fase diferenciada, desta forma é fonte de 
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inúmeros estudos a respeito dos mais diferentes 
aspectos direcionados para o ensino e assim, 
conforme a própria LDB traz, por ser a primeira etapa 
do ensino, a educação básica deve ser tratada com a 
devida importância; porém, somente através de Leis 
não é o suficiente para se colocar essa etapa da 
educação em pleno funcionamento, sendo essencial 
que as escolas de ensino infantil mudem o antigo 
pensamento de ser apenas estabelecimentos no qual 
pais ou responsáveis confiam a permanência de seus 
filhos para conseguirem trabalhar, mas sim, que seja 
um lugar no qual ocorrem intensas transformações e 
diversas experiências significativas na vida das 
crianças, contribuindo significativamente para o seu 
desenvolvimento integral. 

É fundamental se debruçar sobre a 
educação infantil, compreendendo que nessa fase há 
muitas potencialidades que podem ser 
desenvolvidas, uma vez que nestes espaços 
diferenciados no qual a criança aprende a socializar e 
se desenvolver consigo mesma e com o outro, é 
essencial a criação de um ambiente propício para o 
aprendizado; ambiente esse que é diferenciado das 
outras etapas da educação escolar, em que todas as 
lacunas são apresentadas de forma um pouco mais 
rígida e regrada.  

Ressalta-se que na educação infantil, o 
aprender ocorre por meio da realização de atividades 
lúdicas e cuidados próprios das crianças de 0 até 6 
anos, que a partir de suas singularidades conseguem 
desenvolver aspectos que determinam a evolução de 
suas características psicomotoras. Neste sentido, é 
válido o que traz Ayoub (2001): 
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Reconhecer que a infância representa 
um período precioso na educação do 
ser humano, exige ações efetivas por 
parte do governo brasileiro 
direcionadas à criação de condições 
para que a Educação Infantil, que é um 
direito de todas as nossas crianças, 
seja tratada com o profissionalismo 
que merece (AYOUB, 2001, p. 55). 

Imprescindível é, compreender que o 
professor de educação física deve ser um dos 
principais atores atuantes dentro da educação infantil, 
bem como nos anos iniciais do ensino fundamental, 
através de sua importante atuação, há um efetivo 
desenvolvimento das características cognitiva, social 
e motora das crianças em fase de crescimento, onde 
é primordial uma variedade de experiências 
direcionadas conforme as especificidades desta fase 
significativa para um bom desenvolvimento ao longo 
da vida. Desta forma, o especialista em educação 
física pode e deve trabalhar em conjunto com os 
demais especialistas, realizando uma junção de seus 
conhecimentos em função de uma experiência 
enriquecedora para toda comunidade acadêmica. 

Assim, as lacunas existentes na educação 
infantil devem ser trabalhadas da mesma forma como 
ocorre com a organização das lacunas encontradas 
nos primeiros anos do ensino fundamental; logo, é 
fundamental destacar a necessidade de uma reflexão 
e direcionamento de uma visão distinta para a 
educação infantil, preparando os educadores para 
compreensão de que o docente da educação infantil 
não pode utilizar as mesmas ferramentas 
pedagógicas usuais na ministração de aulas em 
outras etapas da educação básica, considerando a 
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diferença existente na organização da educação 
infantil, o que faz com seja fundamental que o 
professor se prepare especificamente para essa fase, 
uma vez que cada etapa escolar possui suas próprias 
especificidades. 

A Educação Física no Currículo do Ensino Infantil 

Presente na escola, possuindo como amparo 
legal a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), n°. 9.394/96, 
que em vigor estabelece a Educação Física como 
uma proposta pedagógica integrada da escola, sendo 
uma componente curricular da educação básica, 
respeitando-se os devidos ajustes às faixas etárias e 
às condições da população escolar, e ainda sendo 
facultativa nos cursos noturnos; é interessante 
considerar a Educação Física como um componente 
curricular presente nas escolas com fins didáticos 
pedagógicos. 

Através da lei n° 10.328, que completa a 
redação da LDB, ao acrescentar a palavra 
“obrigatória” e compor a redação sobre a Educação 
Física, integrada à proposta pedagógica da escola, 
ser um componente curricular obrigatório da 
educação básica, onde há um ajuste às faixas etárias 
e às condições da população escolar, sendo 
facultativa nos cursos noturnos. 

Assim, a prática da Educação Física 
representa uma grande ação no ambiente escolar, 
pois através dela, é possível o desenvolvimento e 
estimulo para o crescimento da criança como um 
todo, permitindo a ampliação de suas características 
psicomotoras. Desta forma, conforme destacam 
Gallahue e Donnelly (2008) a Educação Física no 
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ambiente escolar promove na criança a aquisição de 
habilidades motoras, onde através da atividade física 
há melhora do condicionamento, bem como 
promoção do crescimento cognitivo e afetivo. 

Além de tudo, a Educação Física na escola 
possui um importante papel no universo escolar, pois 
com a sua contribuição no desenvolvimento cognitivo 
e motor da criança, ela auxilia no desenvolvimento de 
mecanismos que auxiliam no aprendizado de novos 
conteúdos, estimulando desta forma o 
desenvolvimento infantil na escola, o que faz com que 
Bracht (apud JÚNIOR, 1999, p. 90) ressalte que a 
Educação Física, ocorrendo na escola, assume o 
estatuto de atividades pedagógicas, assimilando 
códigos e funções da própria escola, uma vez que a 
própria Educação Física, praticamente, surge junto 
com a escola. 

Assim, como trazem Gallahue e Donnelly 
(2008), a prática da Educação Física na educação 
infantil garante a conquista de benefícios 
significativos no processo de ensino-aprendizagem 
das crianças, e, como é possível observar, o ensino 
da prática de atividades físicas passou por inúmeras 
modificações ao longo dos últimos anos, que 
regulamentaram à sua prática, bem como, a sua 
obrigatoriedade, contudo, deixando de mencionar a 
necessidade de um profissional graduado em 
licenciatura plena em Educação Física para ministrar 
as aulas, criando desta forma um desafio para os 
profissionais de Educação Física, que é a busca de 
seu espaço na educação básica e a inserção na 
legislação de tal obrigatoriedade. 
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Observa-se o que trazem Gallahue e Ozmun 
(2003) à respeito da Educação Física exercer um 
essencial papel para o desenvolvimento das crianças 
e desta forma a necessidade de ter sua prática 
estimulada, uma vez que encerra possível 
contribuição para o desenvolvimento cognitivo, 
afetivo e social das crianças, ajudando na busca e 
construção de novas amizades, estreitando laços 
afetivos que, são essenciais para o desenvolvimento 
da criança. 

Vale destacar a importância dos anos iniciais 
do ensino fundamental, caracterizado como um 
período de permanentes descobertas das crianças, 
onde conforme Basei (2008) ao ingressar na escola, 
a criança cria a necessidade de construção de um 
novo grupo social, conquistando novas amizades e 
desenvolvendo suas habilidades motoras ao mesmo 
tempo. Neste sentido, a prática da Educação Física 
nas séries iniciais precisa ser realizada com 
satisfação e prazer, respeitando os limites da criança, 
suas habilidades motoras e todas as etapas de seu 
desenvolvimento; por isso, as atividades devem ser 
direcionadas para fins educativos, não devendo a 
escola se preocupar em treinar alunos, nem priorizar 
o esporte de alto nível. De acordo com Freire (apud 
SAWITZKI, 2007, p. 49): 

Há um rico e vasto universo cultural 
infantil, cheio de movimentos, de 
jogos, de fantasias, quase sempre 
ignorado pelas instituições de ensino. 
Ao menos até a 4º série do 1º grau, a 
escola conta com alunos cuja maior 
especialidade é brincar. É triste que 
esse enorme conhecimento não seja 
aproveitado como conteúdo escolar e 
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nem a Educação Física, enquanto 
componente curricular, que deveria 
ser especialista em atividade lúdica e 
em cultura infantil, leva isso em conta. 

Porém, como destaca Freire (2013), as 
atividades da Educação Física devem considerar os 
movimentos corporais que as crianças trazem do seu 
convívio social para o ambiente escolar, tais como, 
correr, pular, chutar, rolar, dentre outros; fazendo com 
que as aulas se tornem mais atraentes, prazerosas e 
significativas para as crianças; o que faz com que 
Sawitzki (1998) ressalte que a criança ao ingressar no 
ambiente escolar é quase sempre regrada ao 
movimento: cria, imagina, corre, pula, trepa, salta, 
rola; realiza uma infinidade de movimentos corporais 
e se contrapondo a esta realidade, a escola centra 
suas atenções apenas em atividades mentais, 
desconsiderando as características inerentes à 
criança, que com um corpo cheio de energia, com 
grande ansiedade de realizar movimentos corporais, 
acaba não tendo o devido aproveitamento deste 
potencial para o seu desenvolvimento. 

Aspectos da atividade física no ensino infantil 

Conforme Basei (2008), ao dar início em sua 
vida escolar, a criança passa a vivenciar uma nova 
realidade, na qual o professor de Educação Física 
possui um importante papel onde deve se atentar com 
inúmeros aspectos que possuem relação com a 
criança e que envolvem direta ou indiretamente seu 
processo de aprendizagem; para tanto, é essencial 
que tenha conhecimento de quais são as alterações 
que acontece tanto no aspecto cognitivo, quanto no 
físico e no social. 
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Para Silva e Krug (2008), o ensino infantil 
torna-se de alguma forma um local para a construção 
de novos conhecimentos, possibilitando com que as 
crianças interajam com outras pessoas e com o 
universo dos fatos e objetos socioculturais, sendo tais 
momentos de aprendizagem diferenciados 
qualitativamente dos que perpassam a convivência 
fora do ambiente escolar. Assim, Junior e Bier (2008) 
destacam que é por meio do convívio social que a 
criança consegue interagir e estabelecer contato com 
outras crianças e adultos, ocorrendo aí uma espécie 
de mediação do conhecimento, uma vez que o 
desenvolvimento psicomotor da criança ocorre 
através desta vivência no meio humano. 

Conforme ressalta Medeiros (2009), ao 
adentrar algum tipo de centro educacional pela 
primeira vez, quase toda criança apresenta a mesma 
reação, que é o choro e o pedido para que os pais não 
a deixem lá sozinha, uma vez que ela não 
compreende o porquê de ter de permanecer naquele 
novo espaço, com pessoas que não fazem parte até 
então de seu círculo de convivência e assim acaba 
nascendo um momento para que o professor entre em 
ação, propondo atividades que tragam maior conforto 
e segurança para a criança e que desta forma ela 
consiga permanecer naquele ambiente com maior 
tranquilidade e interagir com este novo universo. 

Deve existir um planejamento que permita o 
acompanhamento e avaliação do desenvolvimento e 
evolução da criança, tendo como objetivo sua 
formação e assim como traz Oliveira (2005), ao se 
verem desafiadas em seu ambiente natural, 
vivenciam situações subjetivas e objetivas que se 
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misturam e constituem de forma concreta através da 
via do contato e expressão corporal, materializada em 
ações enquanto atividade orientada a objetos, 
trazendo através destas experiências por meio de 
brincadeiras como pega-pega, de correr, pula-pula, 
entre outras que auxiliam no estabelecimento de 
vínculos afetivos, que determinam o processo de 
aprendizado e desenvolvimento. 

Neste sentido, para Medina (1984), o 
profissional de Educação Infantil possui o papel de 
ofertar condições que possam viabilizar as interações 
lúdicas; tendo como suporte o reconhecimento do 
importante valor que tais interações possuem para as 
crianças, em termos de elaboração de conhecimentos 
oriundos do exercício ativo de papéis sociais, que são 
fundamentais para se desenvolver a consciência de 
si e do outro. Assim, Guimarães (2009) orienta que o 
lúdico é extremamente importante nas atividades 
desenvolvidas com crianças no ensino infantil, pois 
facilita o desenvolvimento de capacidades 
psicomotoras, auxiliando na promoção do 
aprendizado. 

Como destaca Silva (2008) o professor 
possui como dever trazer às crianças, vivências que 
possam dar subsídio para a sua formação corporal, 
permitindo maior facilidade em suas práticas 
corporais, facilitando a realização do movimento, 
observa-se aí a necessidade de priorizar tais práticas 
na Educação Física dentro da Educação Infantil; para 
que as crianças não apresentem qualquer tipo de 
dificuldade em suas práticas corporais, facilitando o 
trabalho do professor, e ocorrendo desta forma uma 
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prática pedagógica eficiente para o professor e a 
criança. 

De acordo com Carmo (2008), o professor 
deve possuir uma postura ética e exemplar, uma vez 
que ele é um referencial à criança, e neste sentido sua 
ação tem que ser coerente com o que diz, pois como 
educador ele possui um papel fundamental na 
formação da criança e em determinados momentos à 
maneira de agir com a criança faz diferença para o 
resto da vida da mesma, impactando em ações que 
determinam a construção do ser desta criança. 

Desta forma, para Lopes et, al., (2003), o 
professor deve ter conhecimento da importância que 
ele representa para a criança, onde em muitas 
situações ele é considerado uma espécie de herói, e 
logo, suas ações devem ser condizentes com aquilo 
que a criança espero, pois sendo desta forma, 
quando a criança apresentar qualquer tipo de 
comportamento indisciplinar, ela poderá ser corrigida 
de uma forma mais segura e eficaz. É importante 
destacar que ao passar para a criança uma nova 
atividade, há uma considerável contribuição para o 
desenvolvimento do eu da criança, que se vê 
instigada a um novo conhecimento. 

Importante destacar ainda o que traz Freire 
(2013), que compreender que para a Educação Física 
ser reconhecida como um componente curricular, tão 
importante quanto os demais, ela deve possuir 
objetivos claros e um conjunto de conhecimentos 
específicos e organizados, cuja prática colabore para 
que os objetivos educacionais sejam conquistados. 
Assim, não se pode deixar de mencionar o importante 
papel de professor neste processo, sendo que o 
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mesmo possui como recurso, além de sua formação, 
o uso de sua criatividade, permitindo, através dos 
movimentos, a livre expressão da criança. 

Benefícios da prática de educação física 

Para Pansera, Paula e Valentini (2008) as 
crianças se desenvolvem através de suas 
experiências cotidianas, a espontaneidade de 
brincadeiras, a inserção cultural existente no 
relacionamento ambiente/tarefa, dentre outros 
aspectos; permitem uma considerável ampliação 
deste desenvolvimento. Contudo, através da 
realização de diversas pesquisas, há uma clara 
percepção de que somente tais experiências 
cotidianas são insuficientes para que as 
características motora, cognitiva e afetiva social se 
desenvolvam por completo nesta etapa de evolução 
individual de cada ser, sendo necessária uma gama 
de experiências motoras que possam efetivamente 
preparar essas crianças em fase inicial de 
desenvolvimento para a realização de movimentos de 
maior complexidade no futuro. 

Como trazem Palma, Camargo e Pontes 
(2012), é importante observar que em razão do atual 
universo tecnológico com o qual a humanidade 
convive, as crianças possuem um número menor de 
oportunidades para vivenciar tais práticas, onde 
acabam permanecendo por longos períodos em 
frente a mecanismos tecnológicos, e, por vezes, 
deixam de movimentar seus corpos. Aliado a isto, é 
possível observar outras condições, presente na 
sociedade atual, como por exemplo: a violência nas 
grandes cidades (em crescimento constante); pais, 
mães ou responsáveis inseridos no mercado de 
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trabalho, dentre outros. Assim, em razão da ausência 
de oportunidades no dia a dia dessas crianças, de 
conseguirem vivenciar experiências de movimento 
corporal, a escola se constitui como dos únicos 
lugares onde as crianças poderão desenvolver e 
aperfeiçoar as diferentes formas de movimento. 

Neste sentido, Sayão (1996) ressalta que a 
ausência de vivências tem o poder de criar fatores 
que contribuam de forma negativa para o 
desenvolvimento de habilidades específicas, 
culminando com ações como o abandono da prática 
de atividades físicas na fase adulta, que ao ser 
somado com a prática de uma alimentação 
inadequada, contribui para o aumento dos índices de 
obesidade. Assim, é claro a existência de um 
momento correto, em cada fase do desenvolvimento 
humano, para que seja realizado o trabalho de cada 
fase e, por isso, é importante considerar todas as 
etapas, proporcionando o maior número de 
experiências motoras, tanto na Educação Infantil, 
quanto nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Ainda como destaca Sayão (1996), é na 
infância o momento onde as habilidades motoras 
fundamentais locomotoras (correr, saltar); 
manipulativas (arremessar, pegar, chutar); e 
estabilizadoras (equilíbrio, flexionar o tronco, girar os 
braços), são assimiladas e desenvolvidas, criando 
uma base para aprendizado de movimentos mais 
complexos e especializados. Diante disso, há 
necessidade de se trabalhar as crianças com o auxílio 
de um professor de Educação Física, que por ser 
especialista no assunto, compreende e analisa o 
estágio de desenvolvimento de cada uma; planejando 
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atividades que posam atender tanto necessidades 
individuais como também as coletivas. 

O conjunto de habilidades motoras que são 
adquiridas ao longo dos anos é fruto de todas as 
experiências vivenciadas pelo indivíduo, sejam elas 
físicas, sociais, cognitivas, e influenciam a aquisição 
de outros conhecimentos no futuro; além disso, uma 
experiência motora adequada, por exemplo, a partir 
do momento de desenvolvimento da lateralidade, 
esquema corporal, coordenação motora fina, dentre 
outras aprendizagens, serve, também, para a fase de 
alfabetização dessas crianças, embora este não deva 
ser o foco da Educação Infantil (SAYÃO, 1996). 

É evidente a necessidade de uma 
forte articulação entre Educação 
Física e Educação Infantil, nesta fase 
da vida há necessidade de 
compreensão da mesma como uma 
categoria social e cultural, pois a 
criança é produtora de cultura e, por 
isso, se transforma e transforma os 
espaços onde habita (SILVA, 2015, p. 
16). 

Desta forma, ao se observar o 
desenvolvimento da criança de 0 até 6 anos deve-se 
considerar temas como ludicidade, brincadeiras e 
espaços livres; contudo, diferenciando o “deixar livre” 
e o “deixar livre com intervenções e mediações”. É 
importante considerar que a Educação Infantil não 
deve ser tratada com a inclusão de inúmeras regras, 
necessárias para realização de algumas 
combinações, mas que em demasia, acabam 
atrapalhando e descontruindo uma fase importante do 
desenvolvimento infantil, que trata do brincar de 
forma mais livre; assim, o professor de Educação 
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Física atua como mediador e facilitador para esse 
desenvolvimento, inserindo em suas aulas, 
experiências novas, permitindo com que a criança 
explore, à sua maneira, seja um material ou uma nova 
forma de se movimentar, mas sempre com um olhar 
atento e diferenciado, sugerindo novas formas de uso 
desse material ou outra forma de realização de 
determinada brincadeira. 

Conforme Buss-Simão (2011) a exploração 
dos espaços na Educação Infantil, bem como a 
interação com o outro, são excelentes ferramentas de 
desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor, através 
de uma única brincadeira, todos esses aspectos 
conseguem ser trabalhados e desta forma cabe ao 
professor dar oportunidades para tal 
desenvolvimento, procurando valorizar as 
singularidades das crianças e da turma em conjunto. 

Para Ayoub (2001) o universo infantil é 
marcado pela brincadeira, pelo faz de conta, pela 
imitação e por sua capacidade de criação, e tais 
características devem ser consideradas para a 
construção de um trabalho direcionado para a 
Educação Infantil e assim por não existir uma 
formação para professores uni docentes de Educação 
Infantil, é necessário se atentar e criar um olhar 
diferenciado para essa etapa, criando uma relação 
diferenciada com as crianças e buscando estratégias 
que possam melhor a dinâmica de aprendizado das 
crianças de 0 até 6 anos. 

De acordo com Basei (2008) a criança faz uso 
de seu corpo essencialmente para expressar 
sentimentos: tristeza, felicidade, quando determinada 
situação lhe agrada ou não; por isso, é extremamente 
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importante o trabalho do profissional de educação 
física nesta fase de desenvolvimento da criança. Em 
consequência, é necessário definir uma espécie de 
um currículo na Educação Infantil que utilize tais 
características a seu favor, trabalhando a expressão 
corporal, seja por meio de jogos imitativos, dança, 
entre outras modalidades que permitam a construção 
da corporeidade da criança. 

Além disso, ao se procurar trabalhar com a 
oralidade para que a criança aprenda outras maneiras 
de expressar seus sentimentos, observa-se que as 
tais formas de expressão fazem parte do universo de 
brincadeiras e que, sozinho, não há possibilidade de 
se exprimir o máximo do potencial da criança, que 
ocorre somente com olhar atento do professor, sendo 
possível que haja intervenções que tirem o foco do 
universo infantil, mas sim, que possam potencializar 
a ludicidade e espontaneidade das crianças (BASEI, 
2008). 

Como traz Arantes (2003) se movimentar é a 
maneira encontrada pela criança, desde o seu 
nascimento, para comunicar-se com o outro, por isso 
é tão fundamental permitir novas formas para que ela 
possa expressar-se, uma vez que são nesses 
momentos que começa a desenvolver suas 
habilidades e percepções dos mecanismos que 
fazem parte do universo que a rodeia, além é claro de 
aprender a utilizar os recursos que possui com e por 
meio de seu corpo. Neste sentido, Basei (2008) 
ressalta que as aulas de Educação Física no ensino 
infantil devem ser realizadas quando as crianças 
podem, através da ludicidade, construir os aspectos 
cognitivo, social e motor, em conjunto; sendo 
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necessário a realização de um planejamento desses 
três fatores interligados, objetivando condições 
específicas adequadas para a criança de 0 até 6 
anos, fazendo uso de procedimentos de ensino 
adequados a essa faixa etária. 

Como destaca Magalhães (2007); a 
Educação Infantil deve gerar novos aprendizados 
para as crianças, que, a partir disso, vivenciam 
inúmeras práticas com seu corpo, com materiais 
distintos, interagindo com seus pares, 
compreendendo seus limites, promovendo a 
valorização de seu corpo, promovendo desafios e 
estabelecendo relações com novos indivíduos, 
demonstrando seus sentimentos através de sua 
linguagem corporal, conquistando sua real 
localização no seu devido espaço e desta forma 
respeitando os limites de convivência e ampliando 
suas capacidades intelectuais, físicas e afetivas. 

Neste sentido, caracterizando-se como um 
importante estágio para a construção de experiências 
motoras diversas, a implantação da Educação Física 
no ensino infantil deve ser trabalhada por um 
especialista da área de conhecimento, em conjunto 
com os demais especialistas, visto que, juntos ambos 
poderão traçar o mapa de ensino de acordo com os 
objetivos específicos da turma, promovendo o 
respeito por cada característica e realidade 
especifica, explorando de forma eficaz às habilidades 
essenciais para desenvolvimento das características 
específicas de cada criança (CAVALARO; MULLER, 
2009). 

Conclusão 
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A infância se caracteriza por si só como um 
momento no qual as crianças adquirem experiências 
que servirão de alicerce para a devida construção de 
seu intelecto. Nesta fase observa-se a construção de 
características que permitem o desenvolvimento 
psicomotor e social, auxiliando na assimilação de 
conhecimento. 

É com toda certeza na educação infantil, 
através do ingresso em escolas nos primeiros anos 
da infância, mais especificamente no período de 0 até 
6 anos de idade, o momento no qual as crianças 
constroem laços com um novo universo, fora do 
ambiente familiar que até então faz parte de sua 
realidade, fato este que faz com que esta fase seja 
uma das mais importantes para construção do ser. 

Desta forma, tendo tal importância, é 
fundamental um olhar mais atento dos educadores 
possuindo como objetivo extrair o máximo possível 
das condições proporcionadas pelo momento e assim 
é encontrado no uso de atividades que expressem a 
criatividade e o uso do corpo, o mecanismo 
necessário para efetivação de tal condição. 

Assim, sendo necessária a aplicação de 
ações que estimulem o desenvolvimento da criança, 
é possível observar que o professor possui um papel 
fundamental na realização desta tarefa, e o uso de 
atividades como as proporcionadas em aulas de 
educação física é uma das saídas mais promissoras 
para tal conquista. 

Contudo, conforme observado neste estudo, 
não basta apenas inserir a aula dentro do universo 
escolar, é necessário dar a devida importância para 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

133 

 

tal aula, que não deve simplesmente ser introduzida 
no currículo escolar, é necessário o trabalho em 
conjunto de professores especialistas em educação 
física, os de formação nata, com professores das 
demais áreas, mais conhecidos como unidocentes, 
que muitas vezes são pedagogos especializados na 
tratativa com crianças. 

Por fim é importante destacar a necessidade 
de um trabalho conjunto entre a sociedade 
acadêmica, a sociedade civil e os governantes; onde 
por meio da aplicação da legislação atual, bem como 
a revisão de aspectos que se tornaram obsoletos ao 
longo dos últimos anos, há uma maior difusão da 
aplicação da educação física no ensino infantil, de 
certa forma, o que deve ficar claro é a importância 
desta fase e mais do que isso a importância de 
atuação de um profissional qualificado que possa 
extrair das crianças todos os ingredientes 
necessários para sua evolução. 
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A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

OLIVEIRA. João Felício de 

Eixo: Educação Infantil 

 

Resumo 

Sabendo que a música é um bom instrumento para 
desenvolver no aluno a aprendizagem é necessário 
práticas que possibilitem o desenvolvimento da 
criança.  Buscando sempre o bem-estar afetivo e 
construtivo. A música é fundamental para a formação 
da criança, pois está presente ao nosso redor, e o 
conhecimento da música desde o início de uma forma 
correta, irá contribuir para a formação de pessoas 
mais criativas, sensíveis e reflexivas. A pesquisa 
apresentada aborda o interesse em pesquisar sobre 
a importância da música na educação infantil, tendo 
um olhar necessário para o uso da música como um 
meio que facilite o ensino e a aprendizagem dos 
educandos, pois existem alguns alunos que possuem 
certa dificuldade em realizar atividades propostas 
pelos professores em sala de aula. A pesquisa foi 
realizada através de fontes bibliográficas, baseando-
se em autores e estudiosos dessa natureza. O 
presente estudo tem como objetivo contribuir com a 
discussão sobre a importância da música para os 
educandos da educação infantil, fazendo com que os 
mesmos se sintam mais entusiasmados e despertem 
cada vez mais o desejo pelos estudos. 

Palavras-Chave: Ensino da música; educação 
infantil; desenvolvimento. 
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Introdução 

A pesquisa bibliográfica foi fundamentada em 
vários autores entre eles se destacam, Brito (2003), 
Nogueira (2008) e Kramer (2003), trazendo 
elementos importantes para a seguinte pesquisa, 
onde Brito fala sobre a importância dos sons para o 
bebê, tanto para a capacidade de perceber os sons 
como também expressar situações pouco a pouco, 
Godoi (2010) e Ellmerich (1973) fala sobre a trajetória 
histórica da música. 

Esse estudo tem como objetivo contribuir com 
a discussão sobre a importância da música para os 
educandos da educação infantil, fazendo com que os 
mesmos se sintam mais entusiasmados e despertem 
cada vez mais o desejo pelos estudos, analisando as 
contribuições que o ensino de com a música pode 
proporcionar no desenvolvimento das crianças na 
educação infantil e na forma como é usada pelos 
educadores que atuam nesta faixa etária. A pesquisa 
foi realizada através de fontes bibliográficas, livros e 
autores que tiveram grande contribuição no estudo da 
música na educação infantil. 

A seguinte pesquisa é de caráter qualitativo 
pois se apropria de pesquisas bibliográficas, com 
base em autores que explanam de uma forma clara e 
objetiva o assunto abordado, teve contribuição de 
revistas especializadas, livros que traz uma grande 
contribuição sobre a música e também através do 
Referencial Curricular para a Educação Infantil. 

Para a primeira análise do trabalho foi 
utilizado o site Google Acadêmico para fazer a leitura 
de alguns artigos que falassem do trabalho com a 
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música em sala de aula observando o site como fonte 
de pesquisa.  As palavras chaves utilizadas para o 
trabalho destacado foram: Ensino da Música, 
Educação Infantil e Desenvolvimento. 

Após a primeira análise no site Google 
Acadêmico, foi utilizado uma pesquisa mais 
aprofundada em livros, revistas, em autores de 
grandes referências de interesse, com a finalidade de 
construção do trabalho monográfico. 

 A Música e sua história 

De acordo com Godoi (2010, p. 10 apud 
ELLMERICH) “A música sempre esteve presente, nos 
mais diversos povos desde a antiguidade, como nos 
gregos, egípcios e árabes. A palavra música tem 
origem na mitologia grega e significa “a arte das 
musas”. As musas eram seres celestiais ou 
divindades que inspiraram as artes e as ciências e 
tinham Orfeu, filho de Apolo, como seu deus. Orfeu 
foi, na mitologia grega, o deus da música”.   

Assim como antigamente, hoje em dia a 
música também está presente por toda a nossa volta, 
ou seja, em celebrações, eventos religiosos, 
brincadeiras e etc. A música tem uma contribuição 
positiva para cultura humana, sendo também um dos 
elementos principais, com base na mitologia grega. 
Tem indícios que a música já era produzida desde a 
pré-história, através da observação dos sons da 
natureza, nossa cultura é muito rica, pois possuímos 
grandes contribuições na música, mais foi com o som 
da natureza que tudo começou e foi o primeiro sinal 
da música reproduzida durante a pré-história.          
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Como afirma Godoi (2010, p.10 apud 
ELLMERICH) “Já na Roma antiga, a música não 
atingiu grande desenvolvimento os romanos não 
alcançaram grande desenvolvimento nas artes em 
virtude de sua tendência guerreira e de constantes 
preocupações nas lutas de conquista.” O povo da 
antiguidade não se preocupava muito com a música 
por isso não conseguiram grande desenvolvimento, 
pois estavam voltados para as lutas e as guerras.           

Nos primeiros surgimentos da música, 
algumas contribuições surgiram para vida cultural de 
cada povo juntamente com as formas de  atribuir a 
música através de instrumentos criados pelos 
homens e a cada geração novos instrumentos 
surgiam com novos sons, ritmos, melodias e 
harmonia.  

Conforme Brito:  

Música não é melodia, ritmo, 
harmonia, ainda que esses elementos 
estejam muito presentes na produção 
musical com a qual nos relacionamos 
cotidianamente. Música é também 
melodia, ritmos, harmonia, dentre 
outras possibilidades de organização 
do material sonoro. O que importa, 
efetivamente, é estarmos sempre 
próximos da ideia essencial à 
linguagem musical: a criação de 
formas sonoras com base em som e 
silêncio. Brito (2003, p. 26). 

A música apresenta vários elementos na 
produção musical, mas é importante destacar a ideia 
essencial que está atribuída na construção de formas 
sonoras baseando-se no som e no silêncio. A música 
divide-se em períodos, cada época com estilos de 
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produzir sons, assim ela pode ser identificada a cada 
som emitido, ou seja, que formas eram criados ou 
reproduzidos os sons, os mesmos também podiam 
ser feitos na improvisação já que naquele período não 
tinham ainda uma noção musical já desenvolvida com 
o passar dos anos o ser humano começou a estudar 
e especificar por meio de silêncio, ritmo, harmonia e 
melodia.  

Conforme Godoi (2010, p. 25 apud, 
DELALANDE): 

Entende que é construída a noção 
temporal como sucessão, aqui as 
crianças ouvem, percebem o som, 
manuseiam instrumentos musicais; 2) 
jogo simbólico, ligado ao valor 
expressivo da linguagem musical. 
Nesta fase o jogo acompanha a 
construção do pensamento 
representativo; 3) jogo com regras 
proposto por Piaget está relacionado 
com a estruturação da linguagem 
musical. A criança consegue ouvir e 
perceber os sons de acordo com a 
noção temporal que elas apresentam. 

É de grande importância a criança na 
educação infantil manusear instrumentos musicais, 
utilizar jogos, pois acaba desenvolvendo na mesma 
uma forma de criatividade, perceber sons com mais 
rapidez e também produzir esses sons utilizando 
diversos instrumentos. No dia a dia da educação 
infantil brasileira, a musicalidade vem atendendo a 
propósitos diversos, segundo concepções 
pedagógicas. 

Ainda percebemos fortes resquícios de uma 
concepção de ensino que utilizou a música ou, melhor 
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dizendo, a canção como suporte para a aquisição de 
conhecimentos gerais, para a formação de hábitos e 
atitudes, disciplina, condicionamento da rotina, 
comemorações de datas diversas etc. 

 Segundo Brito (2003, p.26) “A música tem 
uma forma diferenciada e eficaz contribuindo na vida 
dos indivíduos e na aprendizagem, dependendo da 
forma que for usada irá acrescentar de maneira 
significativa ao educando, sendo que desde sempre 
temos contato com a música”. A partir do momento 
que entramos em contato com a música ela acaba 
contribuindo de uma forma agradável para o 
indivíduo, quando ela é usada com o objetivo de, 
desenvolver capacidades no indivíduo que facilita 
melhor a sua aprendizagem. 

Como fala Brito (2003, p. 87 apud ALSINA): 

O bebê não somente tem a 
capacidade de perceber sons 
(musicais, da fala, ambientais e etc). 
Como também se expressa em todas 
as situações, organizando, pouco a 
pouco, o mundo sonoro que percebe e 
formado uma ordem própria, que lhe 
permitirá comunicar-se, com a voz ou 
batendo com qualquer objeto ou sobre 
qualquer objeto. Quando o bebê com 
a idade de aproximadamente um mês 
e meio, ele já emite sons de diferentes 
alturas (mais graves ou agudos), os 
quais, ainda que não formem 
melodias, permitem que ele chame a 
atenção a sua volta.  

Desde o nascimento os bebês já possuem a 
capacidade de perceber sons e expressar situações 
que fazem sons, como batendo em alguns objetos 
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que produzem esses sons. É muito importante que as 
crianças desde seus primeiros dias de vida já 
escutem algumas canções, pois irá ajudar no seu 
desenvolvimento e na sua aprendizagem. 

De acordo com Brito (2003, p.27) “No mundo 
musical existem mistérios a serem desvendados, que 
aponta uma mágica e harmoniosa relação na 
consciência humana, que é de muita importância para 
a criação de sons em música e seres humanos”. 
Entende-se que há muitos mitos e lendas 
relacionando a vida, mundo, sons e silêncios, como 
se fosse empregado algo aos sons como uma magia 
e poder. Encantando emocionalmente, transferindo 
diferentes sentimentos desde a letra da canção, sons 
emitidos pelos instrumentos utilizados, e expressões 
da qual são expressas na voz do cantor. 

Hoje em dia, quando a educação infantil, de 
modo geral, redimensionou conceitos abordagens e 
modos de atuação, sob a influência de novas 
pesquisas e teorias pedagógicas, percebemos que o 
trabalho com a linguagem musical avança a passos 
muito lentos rumo a uma transformação conceitual. É 
comum detectar a existência de certa defasagem 
entre o trabalho realizado na área de música e aquele 
efetivado nas demais áreas do conhecimento.                                       

Felizmente, já não deparamos 
corriqueiramente com os desenhos prontos que eram 
oferecidos às crianças para serem coloridos conforme 
sugestões do professor ou professora, e também 
estão cada vez mais distantes os dias em que se 
copiavam letras e números, muitas e muitas vezes, de 
modo mecânico e desprovido de significado. Mas 
continuamos cantando apenas canções que já vêm 
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prontas, tocando os instrumentos única e 
exclusivamente de acordo com as indicações prévias 
do professor, batendo o pulso, o ritmo e etc., quase 
sempre excluindo a interação com a linguagem 
musical, que se dá pela exploração, pela pesquisa e 
criação, pela integração de subjetivo e objetivo, de 
sujeito e objeto, pela ampliação de recursos, 
respeitando as experiências prévias, maturidade, a 
cultura do aluno, seus interesses e sua motivação 
interna e externa.  

O desenvolvimento infantil através da Música 

Conforme Godoi (2010, p. 25 apud, 
DELALANDE): 

“Entende que é construída a noção 
temporal como sucessão, aqui as 
crianças ouvem, percebem o som, 
manuseiam instrumentos musicais; 2) 
jogo simbólico, ligado ao valor 
expressivo da linguagem musical. 
Nesta fase o jogo acompanha a 
construção do pensamento 
representativo; 3) jogo com regras 
proposto por Piaget está relacionado 
com a estruturação da linguagem 
musical. A criança consegue ouvir e 
perceber os sons de acordo com a 
noção temporal que elas apresentam”. 

É de grande importância a criança na 
educação infantil manusear instrumentos musicais, 
utilizar jogos, pois acaba desenvolvendo na mesma 
uma forma de criatividade, perceber sons com mais 
rapidez e também produzir esses sons utilizando 
diversos instrumentos. No dia-a-dia da educação 
infantil brasileira, a musicalidade vem atendendo a 
propósitos diversos, segundo concepções 
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pedagógicas. Ainda percebemos fortes resquícios de 
uma concepção de ensino que utilizou a música ou, 
melhor dizendo, a canção como suporte para a 
aquisição de conhecimentos gerais, para a formação 
de hábitos e atitudes, disciplina, condicionamento da 
rotina, comemorações de datas diversas etc.  

Brito (2003, p. 27) em seu livro afirma que: 

“Os cantos (ou “musiquinhas”, como 
muitos ainda insistem em dizer) eram 
quase sempre acompanhados de 
gestos e movimentos que, pela 
repetição, tornavam-se mecânicos e 
estereotipados, automatizando o que 
antes era ou poderia vir a ser 
expressivo. A música, nesses 
contextos, era apenas um meio para 
atingir objetivos considerados 
adequados à instrução e à formação 
infantis.”  

As musiquinhas que em muitos casos eram 
repetidas e sempre acompanhadas de gestos e 
movimentos antes apenas para atingir alguns 
objetivos que eram considerados adequados ao nível 
da criança na educação infantil antigamente. Mas, 
hoje é necessário que as músicas sejam trabalhas 
com técnicas que venha trazer para o aluno o seu 
desenvolvimento.  

A Música na educação infantil 

Conforme (KRAMER 2003): 

“Para entender como a música se 
manifesta na educação infantil é 
necessário compreender o seu 
contexto histórico e analisar seus 
antecedentes no Brasil. É difícil pensar 
a educação musical aplicada nos 
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moldes que esse trabalho a propõe, 
pois nos primórdios da educação 
infantil no Brasil, já que essa tinha 
cunho estritamente assistencialista. 
Na esfera pública, o atendimento as 
crianças de 0 a 6 anos, começa, em 
1899, com a criação neste mesmo ano 
do Instituto de Proteção e Assistência 
a Infância no Brasil”.  

As primeiras manifestações que acontece 
com a música são na educação infantil, onde a 
criança começa a ter contato com a musicalidade, a 
música não pode apenas ficar no molde, mas sim ela 
deve ser aplicada em sala de aula de forma dinâmica 
e criativa. 

Assim afirma Loureiro (2003): 

“Na história da Educação no Brasil, 
cuidar das crianças surge como ideia 
pouco relevante na sociedade, e ainda 
permaneceria assim por muitos anos, 
com algumas mudanças acontecendo 
gradualmente, mas a ênfase era 
manter a ordem em sala de aula que 
para a escola, o que importava era 
utilizar o canto como forma de controle 
e integração dos alunos, desse modo, 
pouca ênfase era dada aos aspectos 
musicais na perspectiva pedagógica”. 

Nas escolas ocorreram algumas mudanças 
ao passar do tempo, pois antigamente era pouco 
relevante o uso da música dentro da sala de aula para 
que os alunos não ficassem sem ordem, era um olhar 
pouco construtivo. Nos dias atuas a música ganhou 
seu espaço mostrando sua grande contribuição. 

Para Chiarelli (2005, p.4): 
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“A música é importante para o 
desenvolvimento da inteligência e a 
interação social da criança e a 
harmonia pessoal, facilitando a 
integração e a inclusão para ele a 
música é essencial na educação, tanto 
como atividade e como instrumento de 
uso na interdisciplinaridade na 
educação infantil, dando inclusive 
sugestões de atividades para isso”.  

A importância da música é muito grande para 
o desenvolvimento da inteligência e a interação social 
da criança, onde faz com que aconteça a interação e 
a inclusão.   

Assim, pensar as funções do ensino de 
música na educação infantil, nos leva ao cotidiano 
escolar e as práticas dos professores e seus alunos, 
de como a música aparece e suas particularidades, 
suas possibilidades e linguagens. Mas ainda é 
necessário refletir a respeito de novas possibilidades 
da música na educação infantil. 

O Professor como mediador do desenvolvimento 

De acordo com Andrade (2004): 

“O uso da música na sala de aula é um 
recurso para todas as disciplinas, e 
não apenas para as aulas de 
Educação Artística. Como utilizá-la e o 
que fazer com ele depende da 
criatividade do professor e da sua 
disponibilidade para tomar o caminho 
do aprendizado mais prazeroso e 
eficaz”.  

Nas aulas o professor pode explorar a música 
em todas as disciplinas, pode ser meio de trabalhar 
classes gramaticais, gêneros textuais, para testar a 
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competência leitora, estimo da criatividade do aluno, 
explorar a dramatização, expressão corporal, ou seja 
o professor é que vai levar para dentro da sala de aula 
novas técnicas com a música, fazendo com que seu 
aluno desenvolva toda a sua capacidade.   

Conforme ressalta Zagonel (2012): 

“O professor tem que se dedicar com 
prazer às suas atividades, procurando 
manter boas relações com os 
participantes e com a disciplina que 
ensina. Com entusiasmo, 
seguramente, envolverá a todos e 
despertará o interesse deles pela 
música, não tornando as aulas 
cansativas e desinteressantes”.  

Cabe ao professor ter o máximo de empenho 
e comprometimento ao realizar suas atividades em 
sala de aula, pois é o mesmo que vai despertar no 
aluno o prazer em realizar e participar da atividade 
proposta por ele. E a música traz esse recurso muito 
satisfatório para o professor que é não deixar que sua 
aula se torne uma aula cansativa e desinteressante, 
mas sim uma aula divertida, dinâmica e satisfatória 
tanto para o professor como também para o aluno. É 
eficaz que aconteça o entrosamento entre o professor 
e o aluno para que se tenha um ambiente 
harmonioso.   

Como afirma Brito (2003, p.51 apud, Martins): 

“A Escola Nova, que passou 
influenciar o ensino brasileiro entre as 
décadas de 50 e 60, direcionou o 
ensino de arte para a livre expressão e 
a valorização do processo. 
Promovendo situações para o 
“aprender fazendo”. Esse movimento 
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introduziu mudanças, gerando 
transformações, acertos e erros. A 
crítica á Escola Nova aponta para o 
espontaneísmo centrado na 
valorização extrema do processo sem 
preocupação com os seus resultados. 
Ainda assim, não podemos dizer que 
tenha se instalado, na área de música, 
uma postura de efetiva orientação 
para a criatividade, e salvo exceções, 
ocorreram alguns mal-entendidos. De 
outro lado, respeitar o processo 
criativo foi entendido como deixar 
fazer qualquer coisa, sem orientação, 
sistematização e, consequentemente, 
sem ampliação de repertório e das 
possibilidades expressivas das 
crianças; por outro lado, integrar 
diversos modos de realização musical 
assustava os educadores, que 
preferiam então continuar 
reproduzindo os mesmos modelos, 
estratégias, técnicas e procedimentos, 
que, de modo geral, excluíam a 
criação”.  

Hoje em dia, quando a educação infantil, de 
modo geral, redimensionou conceitos abordagens e 
modos de atuação, sob a influência de novas 
pesquisas e teorias pedagógicas, percebemos que o 
trabalho com a linguagem musical avança a passos 
muito lentos rumo a uma transformação conceitual. É 
comum detectar a existência de certa defasagem 
entre o trabalho realizado na área de música e aquele 
efetivado nas demais áreas do conhecimento.                                       

Felizmente, já não deparamos 
corriqueiramente com os desenhos prontos que eram 
oferecidos às crianças para serem coloridos conforme 
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sugestões do professor ou professora, e também 
estão cada vez mais distantes os dias em que se 
copiavam letras e números, muitas e muitas vezes, de 
modo mecânico e desprovido de significado.  

No entanto, seguimos cantando apenas 
canções já prontas, tocando os instrumentos única e 
exclusivamente de acordo com as indicações prévias 
do professor, batendo o pulso, o ritmo e etc., quase 
sempre excluindo a interação com a linguagem 
musical, que se dá pela exploração, pela pesquisa e 
criação, pela integração de subjetivo e objetivo, de 
sujeito e objeto, pela ampliação de recursos, 
respeitando as experiências prévias, maturidade, a 
cultura do aluno, seus interesses e sua motivação 
interna e externa.  

Conforme Andrade (2014): 

 “A boa música sempre traz uma 
mensagem, um ensinamento para a 
vida. Essas lições não devem ser 
desperdiçadas, mas trabalhadas, 
debatidas e valorizadas ao máximo 
como práticas a serem vividas 
cotidianamente. Os alunos precisam 
ser estimulados à reflexão para 
perceber que os seus atos carregam 
consequências e que atitudes 
impensadas podem gerar graves 
erros”.  

A música deve estar presente no âmbito 
escolar, pois traz uma mensagem muito importante 
para a vida do educando e um ensinamento 
indispensável. Essas lições de vida do aluno devem 
ser trazidas  para dentro da sala de aula e valorizada 
ao máximo como práticas a serem vividas 
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diariamente. Os alunos devem ser estimulados a 
pensar e a perceber que muitos dos seus atos podem 
trazer grandes consequências e essas atitudes 
desagradáveis podem trazer vários erros.  Hoje em 
dia o trabalho com a música é uma oportunidade 
muito grande de mostrar não só para as crianças, 
mas, para os jovens também que é preciso aprender 
a pensar, buscando, nos próprios valores, as 
respostas para todas as dúvidas.  

Os valores podem ser construídos ou 
reforçados através da música. Alguns valores como 
amor, amizade, educação, respeito, família, 
solidariedade e tantas outras coisas essenciais que 
precisam ser transmitidas a todas as gerações e 
vivenciadas em sala de aula, a fim de que possam ser 
abraçadas, fazendo parte da vida de cada ser em 
desenvolvimento.  

Assim fala Andrade (2014) “A música como 
instrumento de comunicação, pode facilitar a 
interação do professor com a turma, além de 
promover socialização entre os estudantes”. A música 
também é uma fonte de comunicação dentro da sala 
de aula e uma forma de tornar a aula mais atrativa e 
dinâmica. Através da música, o professor pode 
levantar questões para debatê-la, estimulando a 
reflexão sobre sentimentos e estado de espírito.  

Concordando com Andrade (2014) “A música 
na sala de aula pode trazer certa agitação para os 
alunos, mas o professor não deve ter receio disso, 
pois a geração atual pede aulas mais movimentadas”. 
As crianças e os adolescentes de hoje não querem 
mais aulas paradas e monótonas, pois nasceram em 
uma era em que a tecnologia está em alta, em um 
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mundo tecnológico, são acostumados a  lidar com 
vários tipos de tecnologia ao mesmo tempo e esses 
aparelhos produzem diversos sons, então são 
acostumados com essa agitação desde o seu 
ambiente familiar.  

Nogueira (2008, p.5) atenta às formas 
diversas e critica algumas músicas infantis:  

Todo tipo de música poder ser usado 
no estímulo da apreciação musical dos 
bebês. Não há necessidade de ficar 
preso ás músicas infantis, até mesmo 
porque, no meu entender, este 
“gênero” é muito questionável. 
Observa-se também uma baixa 
qualidade nas músicas infantis que 
atualmente encontramos no mercado, 
embora haja compositores como que 
conseguem chegar ao universo infantil 
com criatividade e beleza. As crianças 
estão abertas e são receptivas a todo 
tipo de música, desde que os adultos 
saibam fazer uso delas adequadas.  

O ambiente em que as crianças estão 
inseridas é sonoro, apresentam músicas diferentes e 
variadas fazem com que os bebês e crianças iniciem 
seu processo de musicalização de forma intuitiva. 
Adultos cantam melodias curtas, cantigas de ninar, 
fazem brincadeiras cantadas, com rimas, parlendas, 
etc. Reconhecendo o fascínio que tais jogos exercem. 
Encantados com o que ouvem, os bebês tentam imitar 
e responder, criando momentos significativos no 
desenvolvimento afetivo e cognitivo, responsáveis 
pela criação de vínculos tanto com os adultos quanto 
com a música.  
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Nas interações que se estabelecem, eles 
constroem um repertório que lhes permite iniciar uma 
forma de comunicação por meio dos sons. Segundo 
Brasil (1998, p.51):  

“No que diz respeito à relação com os 
materiais sonoros é importante notar 
que, nessa fase, as crianças conferem 
importância e equivalência a toda e 
qualquer fonte sonora e assim explorar 
as teclas de um piano é tal e qual 
percutir uma caixa ou um cestinho, por 
exemplo. Interessam-se pelos modos 
de ação e produção dos sons, sendo 
que sacudir e bater são os primeiros 
modos de ação. Estão sempre atentas 
ás características dos sons ouvidos ou 
produzidos, se gerados por um 
instrumento musical, pela voz ou 
qualquer objeto, descobrindo 
possibilidades sonoras com todo 
material acessível”. 

A criança nessa fase observa todo e qualquer 
tipo de som, se interessam em bater e balançar nos 
objetos que produz sons fica sempre observando e 
atentas aos sons que então em sua volta, sendo em 
casa ou no ambiente escolar. 

Ressalta Nogueira (2008, p.5) “A expressão 
musical das crianças na fase é caracterizada pela 
ênfase nos aspectos intuitivos e afetivos e pela 
exploração (sensório-motora) dos materiais sonoros”. 
As crianças integram a música às demais 
brincadeiras e jogos: cantam enquanto brincam, 
acompanham com sons os movimentos de seus 
carrinhos, dançam e dramatizam situações sonoras 
diversas, conferindo “personalidade” e significados 
simbólicos aos objetos sonoros ou instrumentos 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

153 

 

musicais e à sua produção musical. O brincar permeia 
a relação que se estabelece com os materiais: mais 
do que sons, podem representar personagens, como 
animais, carros, máquinas, super-heróis etc. 

Conforme Fonterrada (2004, p.39-40) 
discute: 

“O texto dos PCN destacando que 
existe uma ênfase muito grande no 
verbal, em detrimento da prática 
artística. Por mais importante que seja 
falar de música, essa prática não pode 
substituir a musical. O modelo de 
ensino trazido aos documentos pela 
equipe de governo não dá conta da 
diversidade nacional e regional, 
tampouco da organização efetiva da 
prática musical na escola. A música é 
uma parte constituinte da Arte, por 
mais que ela seja entendida como uma 
área que possui conteúdos 
específicos e desta forma as pessoas 
não tem uma grande forma de assumi-
la”.  

A Música no dia-a-dia da educação infantil 

Existem uma diversidade enorme de 
instrumentos musicais, que podem ser classificados 
em três grupos: corda, como violão, cavaquinho, 
harpa e os mais modernos, como o baixo e a guitarra, 
que as crianças têm mais acesso e admiração por 
serem mais utilizados e vistos na atualidade, outros 
também que entram neste grupo são os acionados 
por tecla, como o piano e o órgão; sopro, podemos 
citar a flauta, o sax e outros, e percussão, como o 
pandeiro e a bateria.  
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Todos os instrumentos são de grande 
importância e podem ser trabalhados com as 
crianças, mas é importante destacar e valorizar os 
diferentes instrumentos de variadas regiões, que 
possam ser construídos pelas crianças com mais 
facilidade, usando o meio cultural como exemplo, 
importante destacar e valorizar os instrumentos 
criados pelas próprias crianças, em especial também 
despertar nas crianças o gosto pela música logo nos 
anos iniciais. 

De acordo com Brasil: 

Em princípio, todos os instrumentos 
musicais podem ser utilizados no 
trabalho com a criança pequena, 
procurando valorizar aqueles 
presentes nas diferentes regiões, 
assim como aqueles construídos pelas 
crianças. 

As crianças conseguem imitam e tomam 
exemplo do adulto principalmente do professor, por 
isso é importante que o professor mostre um bom 
exemplo no modo de agir no tom da fala, para não 
forçar a voz, e destacar assim para os alunos que 
além dos instrumentos musicais o nosso corpo deve 
ser cuidado e respeitado, pois é uma das principais 
fontes de música e deve ter atenção especial. 

Apresentar a importância do canto, seus 
recursos e cuidados são fundamentais para a 
aprendizagem da criança, a descoberta que a própria 
voz proporciona, mudança de voz do mais grave ou 
mais agudo, na diferença do falar e soltar a voz para 
cantar e a diferença de gritar e cantar, respeitando a 
expressão de cada um na atividade.  
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Ainda como ensina Brasil: 

É importante desenvolver nas crianças 
atitudes de respeito e cuidado com os 
materiais musicais, de valorização da 
voz humana e do corpo como 
materiais expressivos. Como o 
exemplo do professor é muito 
importante, é desejável que ele fale e 
cante com os cuidados necessários à 
boa emissão do som, evitando gritar e 
colaborando para desenvolver nas 
crianças atitudes semelhantes. 
(BRASIL,1998, p.68) 

A Música na Educação Infantil tem grande 
papel positivo em descobertas e possibilitar vivências 
na aprendizagem significativa, para ter realmente o 
contato e despertar o interesse da criança nessa faixa 
etária de idade, é preciso que a criança tenha 
experiências concretas no seu dia-a-dia. 

É necessário que o professor mediador de 
conhecimento, aplique atividades que propõe que as 
crianças toquem, conheçam e explorem os variados 
instrumentos são de grande riqueza para o seu 
desenvolvimento e conhecimento.  

No descobrimento da sonoridade e ritmo de 
cada um dos instrumentos, que devem ser 
apresentados e destacados conforme a cultura e 
deixados à disposição para melhor exploração, 
incentivando para que as crianças criem opiniões 
próprias e escolham determinado instrumento de sua 
preferência, para tocar uma música, por exemplo, 
assim a mesma despertará o gosto pela música e 
conhecerá o instrumento musical que deverá usar. 
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Na escola, a base de ensino da Educação 
Infantil, é a metodologia lúdica, conforme sua idade e 
respeitando o seu processo de desenvolvimento. 
Aprender brincando com todo repertório de atividades 
infantis e, principalmente a música que está em tudo 
e que deve ser um trabalho com entusiasmo e alegria 
para as crianças. 

De acordo com  BUENO, 2011 “a música 
deve ser transmitida com alegria, vibração, através de 
uma metodologia lúdica e dinâmica, própria do mundo 
da criança”. 

Na educação infantil, as atividades musicais 
são muito trabalhadas e focadas. Existe uma grande 
diversidade nesta área musical tanto em brinquedos, 
brincadeiras e outros, algumas atividades ficam tão 
famosas no meio das crianças se tornando favoritas, 
que prevalecem no ambiente escolar, tornando-se 
tradição de gerações. 

“O cotidiano da Educação Infantil é repleto de 
atividades musicais, algumas tão conhecidas que já 
fazem parte do repertório usual das escolas”. 
(MAFFIOLETTI apud, CRAYDY, 2001, p.123). O 
Universo infantil e seu repleto repertório de atividades 
musicais é muito diverso e segue um processo no 
desenvolvimento da criança. 39 Quando bebê, os 
acalantos ou canções de ninar são fortemente 
destacados e, conforme a criança vai desenvolvendo 
a sustentação do corpo para sentar o repertório já se 
vária com brincos, que são brincadeiras que os 
adultos fazem com os bebês com movimentos 
ritmados, por exemplo, um brinco muito famoso é do 
serra- serra. Seguindo o processo, temos as histórias 
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que podem ser contadas e cantadas que ficam para 
sempre marcadas como exemplos na vida.  

Nas cantigas de roda existem várias 
brincadeiras como cirandas com diversos 
movimentos seguindo a música e entre outras 
brincadeiras, que são classificadas nesta área, como 
afirma (SILVA apud , JORDÃO 2012,p.148) “Tal 
diversidade é tão grande que nos possibilita 
classifica-las de muitas maneiras.” 

Por último, a fase de brincadeiras ritmadas 
como: parlendas, trava línguas, elástico e outras, que 
propõe mais desafios para as crianças maiores. 
Essas brincadeiras já fazem parte de uma cultura 
tradicional da infância, que segue a gerações, em 
séculos e séculos, e mesmo sofrendo algumas 
modificações conforme o tempo e modernidade da 
humanidade, permanece o mesmo encanto e alegria 
das crianças. 

A Cultura Tradicional da Infância é todo o 
universo de brinquedo e brincadeiras que vêm se 
perpetuando ao longo de séculos, passando de uma 
geração a outra, proporcionando convívio e interação 
entre as crianças. 

É ao mesmo tempo tradicional, popular e 
contemporânea, pois sofre transformações se 
adequando a cada novo tempo, sem perder a 
essência. Incrivelmente ampla, abrange acalantos, 
brincos, historias, advinhas, trava-línguas, 
quadrinhas, fórmulas de escolha, rodas, amarelinhas, 
jogos, pegadores, brincadeiras com bola, corda, 
elástico, mão, pedra e o objeto brinquedo. (SILVA 
apud, JORDÃO, 2012, p.146). 
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O meio cultural de cada povo tem fortemente 
variações rítmicas e as cantigas infantis sofrem essas 
influências também, tanto nos ritmos, mas em outras 
áreas, como na maneira de brincar e até na letra e na 
melodia, algo que faz parte da diversidade e que deve 
ser respeitado nas variações de expressões culturais.  

“É incrível também o número de 
variantes: uma mesma cantiga pode 
ser encontrada em diversos lugares 
com variações rítmicas, melódicas, 
textuais ou na forma de brincar, 
traçando as particularidades de cada 
lugar.” (SILVA, apud JORDÃO, 2012, 
p.148)  

Weigel (1998, p.13), disserta que 
consequentemente, as brincadeiras musicais 
contribuem para reforçar todas as áreas do 
desenvolvimento infantil, representando um 
inestimável benefício para a formação e o equilíbrio 
da personalidade da criança e do adolescente.  

As brincadeiras musicais estão diretamente 
ligadas em todas as áreas do desenvolvimento 
infantil, contribuindo para a formação, não só na 
infância mas até na fase da adolescência, 
influenciando com benefícios a personalidade do 
indivíduo em questão. A produção musical O 
repertório de músicas infantis é realizado para as 
crianças e pelas crianças, pois é importante ter a 
abertura para as crianças criarem e modificarem as 
próprias músicas. A música é tão fortemente marcada 
no desenvolvimento humano que desde o nascimento 
até o fim da vida sempre está presente e, ao contrário 
do que muitos pensam, a música de repertório infantil 
nos segue pela vida toda, em momentos de 
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lembranças da infância, ou até mesmo por 
preferência musical pela convivência com crianças, 
geralmente os filhos.  

“A Música tradicional da infância, feita pela e 
para a criança, a embala desde o nascimento e 
percorre todos os seus passos até que chegue a 
idade adulta.” (SILVA apud, JORDÃO, 2012, p.146). 

A criança no ato de livremente poder expor 
suas ideias e criar uma música no ato do fazer 
musical, está improvisando compondo e 
interpretando, tendo destaque e participação num ato 
de grande alegria, em algo de sua autoria e não dito 
por um adulto.  

Na idade de quatro a seis anos começam a 
ter mais acesso e facilidade para compor pequenas 
canções, reorganizando ideias para a criação da letra 
e ritmo para a melodia. Ao dar abertura para a criança 
realizar estes tipos de atividades, a criança se sentirá 
realizada, participativa, criativa e com facilidade para 
se expressar e comunicar, com estímulos para 
aprendizagens em diversas áreas. “O fazer musical é 
uma forma de comunicação e expressão que 
acontece por meio da improvisação, da composição e 
da interpretação”. (BRASIL,1998,p.57). 

O mundo infantil é mágico, com fantasias, 
alegria, imaginações, arte e tudo de bom. As crianças 
estão no momento de descobertas, onde quase tudo 
é motivo de brincadeira e improvisação para criar. 
Oportunizar momentos de criações para as crianças 
e observar o quanto de satisfação proporciona a elas 
é algo surpreendente. Na área da música, com o 
processo de criação musical, a criança ter a 
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experiência de criar uma canção com letra, ritmo e 
melodia desperta motivação para realizar e criar 
outras coisas sempre no decorrer da vida, tornando-
se um indivíduo sem medo, que tem prazer de 
conquistar e realizar seus objetivos. Através da 
música e de seu processo de criação, a criança torna-
se um indivíduo criador, gerador, formando um eterno 
vínculo com sua produção e autoria. “Fui eu quem fiz”.  

Este é um fator positivo para o 
desenvolvimento de sua autoestima e identificação de 
suas motivações. (BUENO, 2011, p.182) No processo 
educativo do fazer musical é importante destacar para 
a criança que é preciso ter organização entre sons e 
silêncios, o barulho é um som sem pausa de forma 
desorganizada e incomoda, mas a música tem a 
organização de som e silêncio e é agradável, o 
silêncio é importante, pois valoriza o som e cria 
espera de algo que virá no decorrer da música, 
portanto, o silêncio complementa o som e é 
fundamental para a organização musical.  

Considerações finais 

O seguinte trabalho teve como finalidade 
entender os aspectos favoráveis que o ensino da 
música pode proporcionar às crianças da educação 
infantil, buscando também a importância para o seu 
aprendizado e a contribuição na socialização das 
crianças com o meio em que elas interagem.    

Ao observar a maneira que a música pode ser 
trabalhada em sala de aula na educação infantil e 
entender o grande significado que a música 
apresenta enquanto ferramenta pedagógica. Com 
esta pesquisa verificou-se que a música deve ser 
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trabalhada com brincadeiras e canções, 
compreendidas como atividade de canto liderado pelo 
educador e acompanhadas pelas crianças de forma 
criativa facilitando a aprendizagem do aluno, assim 
também como o trabalho do professor em sala de 
aula. 

Conclui-se este trabalho entendendo que a 
melhor compreensão de como a música contribui na 
formação e desenvolvimento da criança, na 
diversidade de possibilidades de se trabalhar com as 
crianças, no meio facilitador que a música 
proporciona para o ensino-aprendizagem em vários 
aspectos.  

A Educação Infantil é a etapa em que a 
criança encontra-se na fase de conhecimentos e 
descobertas essenciais no processo de 
desenvolvimento, a área cognitiva, afetiva/social, 
linguística e psicomotora, são áreas importantíssimas 
que a música contribui para o seu desenvolvimento. 
Os estímulos que a música proporciona como: senso 
ritmo, a audição, o despertar da sensibilidade, 
diferenciação de coisas e noções de ordenação no 
tempo e espaço, são necessários serem explorados 
desde cedo, para uma melhor aprendizagem e 
desenvolvimento.  

De acordo com a pesquisa observou-se que 
a metodologia usada pelo professor no trabalho 
musical realizado com as crianças é trabalhada de 
forma diversificada na grande maioria, utilizando 
variados recursos para se obter os objetivos, mas 
houve algumas metodologias citadas, como o 
enfoque da fixação de conteúdos e o trabalho usando 
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a bandinha, que não exploram os métodos diversos 
que a música proporciona. 

A questão da dificuldade encontrada na 
realização de atividades aplicadas pelo professor em 
sala de aula observou-se que os recursos em alguns 
lugares poderiam ser melhorados para haver mais 
facilidade para se trabalhar, foi focada também a 
importância de aprimoramento da especialização ou 
melhores formações para se obter resultados mais 
apurados na atuação e no despertar mais interesses 
de participações dos alunos para as atividades, com 
inovações, observando que em algumas situações 
isso deve partir do próprio professor, tendo postura 
para renovar os ambientes nas criações de recursos 
e na busca de novidades Concluiu-se que realmente 
a mídia tem um grande enfoque na estimulação de 
preferências sobre instrumentos musicais.   

Com a pesquisa constatou-se que o violão e 
bateria são os preferidos, mas também houve 
respostas citando outros, como: piano, pandeiro, 
tamborim e guitarra, isso se deve a apresentação e 
estimulação que se dá para as crianças, deixando 
claro que é preciso ensinar a apreciar a variedade de 
instrumentos e suas culturas, mostrando o que é 
novidade, para um melhor conhecimento de mundo e 
respeito num todo, então. 

Cada dia há um novo pensamento, uma nova 
ideia, uma nova conquista, é importante sempre 
pesquisar e buscar o novo, pois sempre há o que 
aprender e nós morremos ainda sem aprender tudo 
na vida. Que a pesquisa continue, para sempre haver 
melhorias e contribuições em todas as áreas. 
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Destaca-se na pesquisa a importância em 
debater a formação do professor em relação ao uso 
da música na educação infantil e é primordial a 
formação do docente e a capacitação do mesmo para 
um bom trabalho em sala de aula. 

Com a presente pesquisa é necessário 
destacar um olhar positivo e construtivo para o ensino 
da música na educação infantil, pois é de grande valor 
tratar de assuntos que traz benefícios para a 
educação brasileira que é uma área de suma 
importância para a nossa sociedade. 
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A ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

NOGUEIRA. Simone Conceição Gomes 

 

Resumo 

O que acontece na educação em geral sobre o ensino 
da Arte, também se verifica na Educação Infantil, 
modalidade a qual nos propomos estudar. Nesta 
modalidade de ensino as atividades envolvendo a 
Arte se resumem, em geral, apenas em atividades 
com figuras prontas sem sentido algum para o aluno 
e, às vezes, nem para o professor. A Educação 
Infantil tem para muitos a função de preparar os 
pequenos para o ingresso no Ensino Fundamental. 
Nela, são necessários que se desenvolvam 
habilidades cognitivas, coordenação motora, 
conhecimento de letras e números, além de bons 
hábitos de higiene e boas maneiras. Desta forma, a 
Arte nem sempre é bem vista pelos pais dos alunos 
da Educação Infantil, eles preferem que seus filhos 
venham para a escola para aprender a ler e a 
escrever, porque assim entendem que eles estarão 
sendo preparados para o futuro. O que os pais não 
conseguem compreender e, às vezes, nem a escola, 
é que nesse período que se devem explorar as 
diversas linguagens da criança para que a mesma 
possa ampliar suas capacidades cognitivas. E, com a 
Arte, pode-se obter grandes desenvolvimentos de tais 
capacidades, já que as crianças pequenas têm 
algumas peculiaridades como, por exemplo, não 
conseguem ficar muito tempo sentado, parado 
recebendo outras formas de conteúdo. 
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Introdução 

A Arte para as crianças sofre a influência da 
cultura existente. Cada lugar no mundo possui sua 
história, uma cultura. E, com a Arte, essa cultura pode 
ser transmitida para os alunos com uma mais fácil 
compreensão. Com as atividades desenvolvidas 
pelas crianças, podemos perceber seu contexto 
social, sua visão de mundo, seus sentimentos e 
desejos. 

Todo o processo de criação do aluno pode e 
deve ser enriquecido pelas ações do professor. As 
crianças chegam a Educação Infantil possuindo uma 
percepção da realidade um tanto quanto incoerente e 
fragmentada, trazem para as creches e pré-escolas o 
que dominam até o momento, e com as 
manifestações artísticas nos primeiros anos de vida, 
podem contribuir com uma compreensão de mundo 
mais ajustada, nas suas relações com o meio e com 
o desenvolvimento do psiquismo infantil. 

A valorização da Educação Infantil, a busca 
pelo conhecimento sobre a criança e sobre os seus 
processos de desenvolvimento e de aprendizagem, 
vem se alargando desde que esta modalidade de 
ensino passou a fazer parte da Educação Básica, a 
partir da LDB de 1996. 

Em 1998, foi elaborado o Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil, 
documento composto por três volumes, que visa 
contribuir com as formas de funcionamento desta 
modalidade de ensino, o tratamento adequado a cada 
faixa etária e os eixos considerados mais importantes 
para estabelecer relações com o conhecimento: 
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Matemática, Natureza e Sociedade, Linguagem Oral 
e Escrita, Artes Visuais, Música e Movimento. 

Objetivos do trabalho em artes 

De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (1997), a arte tem função tão necessária 
quanto os demais conhecimentos no processo de 
ensino a aprendizagem. Em sua essência, percebe-
se que a arte tem como objetivo a transformação do 
ser humano nos diversos setores da sociedade, 
sendo obtida pelo próprio exercício da arte, portanto 
a arte é considerada um auxiliar na educação. 

Dentro da arte o aluno tem espaço para expor 
suas ideias e até mesmo criar seu próprio conceito. 
Acredita-se que a arte é um importante processo 
dentro do trabalho educativo, pois procura através 
das tendências individuais encaminharem a formação 
do gosto, estimular a inteligência, desenvolver a 
criatividade e contribuir para a formação da 
personalidade do indivíduo sem ter como 
preocupação única e mais importante a formação de 
artistas. 

A função permanente da arte é recriar para a 
experiência de cada indivíduo a plenitude daquilo que 
ele não é, isto é a experiência de toda a humanidade 
em geral. A magia da arte está em que, nesse 
processo de recriação ela mostra a realidade como é 
possível de ser transformada, dominada e tornada 
brinquedo. (MOREIRA, 1997 p. 126 e 127). 

Portanto, através da arte o homem pode 
despertar sua imaginação, levando a experiência 
fatos distante de sua realidade, além de proporcionar 
acesso ao mundo dos sentimentos, pois a arte leva a 
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pessoa a ter essa oportunidade que muitas vezes não 
tem em seu cotidiano. Ao se referir que a arte leva o 
aluno a experiência fatos distantes de sua realidade, 
diz-se que isso pode ser realizado através do teatro, 
cinema e até mesmo ao ouvir uma música que 
recorde algo que ficou no passado. 

Segundo Barbosa (1995) em sua obra Teoria 
e Prática da Educação Artística artes podem ser 
consideradas um modo de organizar experiências. 
Quando se diz da necessidade de integrar a arte no 
processo educativo, quer se dizer que há maior 
necessidade de desenvolvimento dos processos 
mentais, Cabe ressaltar alguns objetivos dessa 
integração: 

• desenvolver a percepção e a imaginação 
capazes de captar a realidade; 

• desenvolver a capacidade crítica, para 
analisar a realidade percebida; 

• encorajar o processo criativo, os quais 
permitem novos respostas a esta realidade, 
até mesmo mudando-a ou transformando-a. 

Diante desses objetivos apresentados na 
integração da arte no processo educativo verifica-se 
que é fundamental haver uma educação voltada à 
valorização dos processos cognitivos, na qual o aluno 
possa ter oportunidade de desenvolver sua 
imaginação e adquirir novos conhecimentos. Além 
disso, a criança precisa diariamente estar em contato 
com obras de arte, para que futuramente possa 
formar sua mente crítica. 

Educação infantil 
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Diante do estudo realizado durante a Pré-
História, nota-se que a Educação já existe desde o 
surgimento dos primeiros representantes da espécie 
humana. Para que pudessem solucionar problemas e 
enfrentar desafios, viram-se forçados a utilizar cada 
vez mais a inteligência; com o tempo o ser humano 
passou a ter que melhor aprender o que necessitava 
fazer. 

Os coletores de frutas e caçadores 
ensinavam às gerações mais novas de modo 
informal, como obter a sobrevivência. Crianças e 
jovens, através de um processo de observação, 
imitação e participação, aprendiam, nos campos e 
matas, quais as frutas serviam para a alimentação e 
quais eram tóxicas, quais as plantas serviam para 
extração de tinta e que cuidados deveriam tomar para 
abater os animais mais ferozes e os mais ariscos. 

Do mesmo modo, aprendiam, nas 
cavernas e abrigos, a polir os granitos 
e fabricar os instrumentos necessários 
à caça, ao trato dos animais, à 
obtenção de madeira para a fogueira e 
até mesmo à execução de uma 
cirurgia. Muito cedo, já fabricavam, 
com os adultos, os utensílios ou 
objetos domésticos e enfeites 
utilizados nos funerais e nas 
cerimônias religiosas. Enquanto os 
adultos pintavam as paredes dos 
abrigos, as crianças e jovens não 
desprendiam os olhos de suas mãos; 
enquanto as mulheres preparavam as 
caças, as frutas e as raízes para 
alimento, os mais novos estavam em 
volta, aprendendo os segredos da 
culinária. (COSTA, 1998, p. 7). 
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Observa-se então que a educação já existia 
antes mesmo que houvesse a sala de aula, essa 
educação era transmitida de geração para geração, 
onde os mais experientes passavam para a geração 
mais nova os conhecimentos necessários a seu dia-
a-dia. Embora a educação existisse há muito tempo, 
não se dava um tratamento especial à educação das 
crianças, não se via a necessidade de que as crianças 
fossem educadas de uma forma diferente do adulto, 
mas pouco a pouco a criança foi adquirindo o seu 
espaço dentro da sociedade. 

Nas últimas décadas a educação infantil no 
Brasil e no mundo todo tem aumentado, 
acompanhado a urbanização, a presença da mulher 
no mercado de trabalho e as alterações na 
organização e estrutura da família. Por outro lado, a 
sociedade está cada vez mais consciente da 
necessidade das experiências da primeira infância, o 
que leva à demanda por uma educação institucional 
para atender crianças de zero a seis anos. Ao afirmar 
que há uma maior preocupação presente na atual 
sociedade de como educar as crianças, ocorrendo 
devido o surgimento do desenvolvimento da 
tecnologia, percebendo assim que melhor fossem 
preparadas as crianças para atender essa nova era. 

(...) por tais, as instituições de 
educação infantil são hoje 
indispensáveis na sociedade. Elas 
tanto constituem o resultado de uma 
forma moderna de ver o sujeito infantil 
quanto solução para o problema de 
administração social, criado a partir de 
novas formas de organização da 
família e de participação das mulheres 
na sociedade e no mundo do trabalho. 
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(CRAIDY e KAERCHER, 2001). 

De acordo com a obra Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil as atuações de 
diversos fatores influenciaram levando a ocorrência 
de movimentos da parte da sociedade civil e dos 
órgãos governamentais para que o atendimento às 
crianças de zero a seis anos fosse reconhecido 
legalmente na Constituição Federal de 1988. A partir 
daí, a educação infantil em creches e na pré-escola 
passaram a ser, ao menos do ponto de vista legal, 
um dever do Estado e um direito da criança. (artigo 
208, inciso IV). 

Alguns anos depois a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB) reafirma essas 
mudanças com a lei nº. 9.394/96, promulgada em 
dezembro de 1996, que estabelece de forma incisiva 
o vínculo entre o atendimento às crianças de zero a 
seis anos e a educação. 

A obra Educação Infantil: Pra que te Quero? 
relata também que foi desde a Constituição Federal 
de 1988 que ficou oficialmente definido que os pais, 
a sociedade e o poder público têm que respeitar e 
garantir os direitos das crianças, passando a vê-las 
como seres sociais, históricos, pertencentes a uma 
determinada classe social e cultural, conforme o 
artigo 227 que diz: 

É dever da família, da sociedade e do 
estado assegurar à criança e ao 
adolescente com absoluta prioridade, 
o direito à vida, saúde, alimentação, 
cultura, dignidade, respeito, liberdade 
e a convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, 
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exploração, violência e opressão. 
(CRAIDY e KAERCHER, 200 I, p. 24). 

Acredita-se então que nem os pais, nem as 
instituições de atendimento, nem qualquer setor da 
sociedade ou dos governos poderão fazer com as 
crianças o que considerarem individualmente válido. 

Considerando a distância que há entre o que 
diz o texto legal e a realidade da educação infantil, a 
LDB dispõe no título IX, artigo 89, que: “As creches e 
pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas 
deverão no prazo de três anos, a contar da publicação 
dessa lei, integrar-se no respectivo sistema de 
ensino”. (BRASIL, 1998, p. 11). 

Perante desse fato percebe-se que a criança 
ao se ingressar na educação infantil ela terá o direito 
de ter acesso a um ensino vinculado a desenvolver 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. 

No título IV, que destaca a organização 
nacional, artigo 11, V, considera-se que os municípios 
incumbir-se-ão de (...) oferecer a educação infantil em 
creches e pré-escolas. No artigo 9°, IV, reafirma que: 
A União incumbir-se á de (...) estabelecer em 
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 
municípios, competências e diretrizes para a 
educação infantil (...) que nortearão os Currículos e 
seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 
formação básica comum. (BRASIL, 1998, p. 12) 

Em seu artigo 29, inciso I, a LDB regulamenta 
a educação infantil definindo-a então como primeira 
etapa da educação básica. 

Diante desse artigo fica esclarecido que a 
educação infantil deve ter como finalidade o 
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desenvolvimento pleno da criança até seis anos de 
idade, voltada aos aspectos físicos, psicológicos, 
intelectuais e sociais, sendo complementação da 
ação da família e da comunidade em que vive. 

“Artigo-30 - A educação infantil será 
oferecida em: 

I. Creches, ou entidades 
equivalentes, para crianças de até 
três anos de 

idade. 

II. Pré-escolas, para crianças de 
quatro a seis anos de idade”. 
(SANTOS, 2003, p. 168 e 169). 

Ao observar esse artigo pode-se perceber 
que as creches e as pré-escolas são direitos tanto das 
crianças como de seus pais e são instituições de 
caráter educacional e não simplesmente assistencial 
como muitas vezes foram consideradas durante o 
século XX, devido essas creches atenderem apenas 
aos cuidados referente à higiene, alimentação e 
outros cuidados, não tendo nenhuma 
responsabilidade com a formação educacional da 
criança. Sendo assim, a creche e a pré-escola têm por 
objetivo complementar e não substituir a educação no 
âmbito familiar, ao contrário do que algumas vezes é 
entendido, devendo ambas integrar-se para que 
juntas possam oferecer à criança aquilo que ela 
necessita para seu desenvolvimento. 

“Artigo-31 - Na educação infantil a 
avaliação far-se-á mediante 
acompanhamento e registro do seu 
desenvolvimento, sem o objetivo de 
promoção, mesmo para acesso ao 
ensino fundamental”. (SANTOS, 2003, 
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p. 169). 

Ao analisar o artigo citado acima, nota-se 
com clareza que a avaliação na educação infantil é 
realizada através de acompanhamento e registro 
passo a passo do desenvolvimento da criança, a 
avaliação nessa fase atua apenas como recurso para 
auxiliar o progresso das crianças. Avaliar na 
educação infantil consiste em notar as alterações nas 
competências das crianças que possam ser 
atribuídas tanto no trabalho realizado nas creches 
como na pré-escola como no cotidiano familiar. 

As contribuições da arte na educação infantil 

De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (1998), o trabalho com arte na educação 
infantil requer profunda atenção no que se refere ao 
respeito das peculiaridades e esquemas de 
conhecimentos. Isso significa que o pensamento, a 
sensibilidade, a imaginação, a percepção, a intuição 
e a cognição da criança devem ser trabalhados de 
forma integrada, visando a favorecer o 
desenvolvimento das capacidades criativas das 
crianças. E no fazer artístico e no contato com os 
objetos de arte que parte significativa do 
conhecimento acontece. 

Mediante observação da prática docente 
ficou evidente que os profissionais da educação 
infantil, usam concepções e metodologias 
equivocadas a respeito das artes na prática 
pedagógica. Sentiu-se então a necessidade de 
pesquisar na tentativa de esclarecer a elucidar a 
verdadeira junção e a contribuição da arte na 
Educação Infantil. 
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O Referencial Curricular para Educação 
Infantil (RCNEI) diz que: [...] tal como a música, as 
artes visuais são linguagens e portanto uma das 
formas importantes de expressão e comunicação 
humanas, o que, por si só, justifica sua presença no 
contexto da educação, de um modo geral, e na 
Educação Infantil, particularmente. (Brasil, 1998c, p. 
85) colocam que ao trabalharmos a arte nas escolas 
de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, faz-
se necessária organização e explicitação do trabalho, 
visto que a prática do ensino e aprendizagem da arte 
na escola traz consigo questões relativas ao processo 
educacional e a forma como o professor organiza 
suas propostas de arte para a sala de aula e que esta 
seja significativa. 

Acreditamos que as vivências emotivas e 
cognitivas tanto de fazeres quanto de análise do 
processo artístico nas modalidades artes visuais, 
música, teatro, dança, artes áudio visuais, devem 
aborda os componentes “artistas” – obras – público – 
modos de comunicação e suas maneiras de interagir 
com a sociedade compondo assim com a composição 
dos conteúdos de estudo da arte que quando 
percebida e analisada ao longo do processo histórico-
social da humanidade mobiliza valores, concepções 
do mundo, de ser humano, de gosto e de grupos 
sociais e ainda de forma continua mobilizando as 
práticas culturais das pessoas como afirma Dr. 
Lisboa, “o fundamental para as crianças menores de 
seis anos é que elas se sintam importantes, livres e 
queridas.” (Lisboa, 2001) Este deve ser o objetivo 
fundamental de qualquer ação educativa voltada para 
as crianças de 0 a 6 anos. 
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A organização do trabalho pedagógico 
visando alcançar estes objetivos pode assumir várias 
formas, expressas em diferentes métodos. Mas, 
necessariamente, tem de ser pautada por uma 
postura de respeito à criança: ao seu ritmo de 
desenvolvimento, à sua origem social e cultural, às 
suas relações e vínculos afetivos; à sua expressão 
(plástica, oral, escrita, em todos os tipos de 
linguagem) e às suas ideias, desejos e expectativas. 
Sem, porém, jamais abdicar da procura por ampliar, 
cada vez mais, este mundo infantil. A arte na 
educação infantil tem papel fundamental na 
construção de um indivíduo crítico, fornecendo-lhe 
experiências que o ajude a refletir, desenvolver 
valores, sentimentos, emoções e uma visão 
questionadora do mundo que o cerca. 

De acordo com Edith Derdyk, “a criança, ser 
global, mescla suas manifestações expressivas: 
canta ao desenhar, pinta o corpo ao representar, 
dança enquanto canta, desenha enquanto ouve 
histórias, representa enquanto fala.” 

Segundo os PCNS, a arte de cada cultura 
revela o modo de perceber, sentir e articular 
significados e valores que governam os diferentes 
tipos de relação entre os indivíduos na sociedade. A 
arte solicita a visão, a escuta e os demais sentidos 
como portas de entrada para uma compreensão mais 
significativa das questões sociais. 

É necessário começar a educar o olhar da 
criança desde a educação infantil, lembrando que a 
infância é a época das descobertas, das aventuras e 
magias. Portanto, o professor deve oferecer 
condições que estimule a criatividade, a pesquisa e a 
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criação, fazendo com que a criança perceba e 
valorize costumes e o modo de pensar e agir de 
outros povos. 

De acordo com Pilloto, o sentido e o 
significado que as crianças dão aos objetos, às 
situações e ás relações passam pela impressão que 
elas têm do mundo, de seu contexto histórico e 
cultural, dos afetos, das relações Inter/intrapessoais. 
O processo de construção da infância se dá da forma 
mais agradável, divertida e integrada através da 
valorização de brincar, contribuindo com o 
desenvolvimento de sua sensibilidade. As atividades 
lúdicas auxiliam diretamente no desenvolvimento de 
sua expressão, nas relações afetivas com o mundo, 
com as pessoas e com os objetos.  

Desta forma se envolvermos a criança num 
contexto social e conseguirmos organizar as ideias 
para que esta invente, crie e construa acredito que a 
linguagem da arte se fará presente na Educação 
Infantil, ajudando a criança fazer por si só as várias 
leituras de mundo. 
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A SERIEDADE DA LITERATURA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

ODDONE. Verusca Patrício 

 

Resumo 

A atual pesquisa buscou verificar a contribuição da 
literatura infantil na formação do pré leitor e as 
diversas possibilidades que o livro infantil pode 
oferecer, de forma lúdica, para a formação da criança. 
A Literatura Infantil é um recurso rico em informações, 
e nos oferece um método prazeroso e divertido de 
ensinar crianças da Educação Infantil lições variadas 
e importantes para uma vida toda. Este trabalho 
preocupa-se em mostrar como podemos utilizar este 
recurso na educação de crianças de 3 a 6 anos de 
idade e como ela pode ser significativa no eixo 
ensino/aprendizagem. Para realizá-lo, foi feita uma 
vasta pesquisa bibliográfica, entrevistas com 
educadores, pedagogos e psicólogos, os quais foram 
unânimes em afirmar que a Literatura é 
imprescindível na aprendizagem, não apenas para 
estas crianças de 3 a 6 anos, mas para todos. Estas 
pesquisas nos mostram como ela contribui no 
desenvolvimento cognitivo, físico e social destas 
crianças, pois a fantasia lhes proporciona um bem-
estar necessário para a fase que vivem. O hábito da 
leitura também foi abordado e a importância de se 
conhecer o objeto livro desde cedo para se formar 
futuros leitores foi devidamente enfatizado. Na 
pesquisa de campo, utilizei, além de minhas vivências 
como educadora de creche, atuando com a faixa 
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etária em questão, as experiências de colegas 
educadoras de outras creches e escolas. Desta 
forma, não se pode negar que a literatura Infantil, com 
seus contos clássicos, poesias, lendas é uma grande 
aliada do educador no processo de socialização e 
aprendizagem do aluno, e que deve estar presente na 
rotina diária da escolinha ou da creche, pois é um 
momento mágico, que permite não só à criança, mas 
também ao professor voar para longe nas páginas de 
um livro. 

Palavras-chave: Educação Infantil. Literatura 
Infantil. 

Abstract 

This study aimed to verify the contribution of children's 
literature in the formation of pre-reader and the 
various possibilities that the children's book can offer, 
in a playful way for the formation of the child. The 
Children's Literature is a rich resource of information, 
and provides a pleasurable and fun method of 
teaching children from kindergarten lessons varied 
and important for a lifetime. This work is concerned to 
show how we can use this resource in the education 
of children 3-6 years of age and how it can be 
significant axis teaching / learning. To realize it, was 
made an extensive literature search, interviews with 
educators, pedagogues and psychologists, who were 
unanimous in stating that the literature is essential in 
learning, not only for these children 3-6 years, but for 
everyone. These studies show us how it contributes to 
the cognitive, physical and social children because 
fantasy gives them a well-being necessary for the 
living stage. The habit of reading was also discussed 
and the importance of knowing the object book early 
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to train future readers was duly emphasized. In the 
field research, I used, and my experiences as an 
educator childcare, working with the age group in 
question, the experiences of fellow teachers from 
other schools and daycare centers. Thus, one cannot 
deny that literature for children, with his classic tales, 
poems, legends is a great ally of the educator in the 
socialization process and student learning, and that 
should be present in the daily routine of kindergarten 
or day care because is a magical moment, which 
allows not only the child but also the teacher to fly 
away in the pages of a book. 

Keywords: Early Childhood Education. Children's 
Literature. Pre-Reader. 

Introdução 

A Literatura Infantil é o que há de mais real e 
próximo do mundo de fantasia dos pequenos, ela sem 
dúvida passa ensinamentos morais, mas acima de 
tudo colabora para a formação ética e psicológica da 
criança. 

É através da fantasia que as crianças 
aprendem a interpretar e assimilar a realidade, pois 
para elas contos de fadas são histórias de maravilhas, 
de rir, de chorar, de ter medo. Também é por meio da 
identificação com os personagens que a criança tira 
as “lições” de que precisa, buscando não apenas 
compreender o universo que as rodeia, mas também 
soluções para os conflitos que se apresentam.  

Falar de literatura infantil, especialmente dos 
contos de fadas, na atualidade é uma atividade na 
qual se corre o risco de cair na redundância devido 
aos diversos artigos literários que expõem e analisam 
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a esta questão, por outro lado, seria pretensioso 
escrever algo totalmente novo, ou até expor novas 
questões. Contudo, nossa pretensão é de cunho 
pessoal, já que, no curso de Pedagogia a literatura 
infantil e o importante papel que esta pode operar nas 
crianças durante os anos iniciais do ensino 
fundamental são assuntos pouco discutidos deixando 
uma lacuna que precisa ser sanada. 

Os contos de fada, há tempos, têm se 
mostrado como literatura atraente para o público 
infantil e também ao público adulto, que como 
ouvintes de contos de fadas em sua infância, muitas 
das vezes se tornam contadores destes mesmos 
contos na sua maturidade. Por esse motivo, a 
literatura infantil tem sido utilizada nas mais diversas 
culturas em diferidas situações, na esfera familiar e 
com maior ênfase na esfera escolar. 

A literatura infantil é de extrema importância 
para aquisição de certos conhecimentos, além de 
proporcionar a inserção no mundo letrado. Desta 
forma, o presente estudo teve como objetivo 
investigar as contribuições da literatura infantil no 
desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança 
em processo alfabetização e letramento. Assim, a 
problemática que nos propomos a estudar pode ser 
colocada nas seguintes palavras: por que o professor 
deve utilizar a literatura infantil para promover o 
processo de alfabetização e letramento nos anos 
iniciais do ensino fundamental? 

Literatura infantil: visão histórica 
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A Literatura Infantil é um produto cultural da 
sociedade contemporânea que oferece à criança um 
meio de educá-la através de fábulas ou narrativas. 

Contar histórias é um costume antigo, e foi a 
partir deste originou-se a Literatura Infantil. A 
Literatura Infantil da adaptação de contos populares 
contados por pessoas comuns em rodas de história. 
Antes disso, não havia preocupação em incluí-las na 
família ou na sociedade, porque a infância era 
totalmente desconsiderada, as crianças participavam, 
juntamente com os adultos, da vida política e social, 
testemunhavam as guerras, a vida, as festas. 

“[ . . . ] Antes não se escrevia para elas, 
porque não existia infância. 
(ZILBERMAN, 1985, p.13)” 

O livro “infantil” mais antigo de que se tem 
notícia, o “Livro dos Cinco Ensinamentos”, datado do 
século V e VI a.C., escrito em sânscrito, cujo conteúdo 
era ensinamentos religiosos e políticos, dirigido às 
crianças através de fábulas e narrativas. Na Idade 
Média, com objetivos de educar moral, político e 
religiosamente, eram escritas fábulas em 
manuscritos, podiam ser histórias romanceadas, 
contos de cavalaria, canções gesta e o bestiário 
(coleção de histórias sobre animais reais ou 
imaginários). 

Algumas obras foram publicadas, no século 
XVII, durante o classicismo francês, posteriormente 
classificado como literatura infantil, como: Fábulas, de 
La Fontaine, editada entre 1668 e 1694; As aventuras 
de Telêmaco, de Fénelon, editadas em 1717; e o mais 
conhecido de todos, Os Contos da Mamãe Ganso, de 
Charles Perrault, publicado em 1697. Comênio, 
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educador tcheco, foi um dos primeiros estudiosos a 
creditar que a literatura infantil deveria divertir e 
ensinar e lançou, em 1658, o primeiro livro infantil 
ilustrado O Mundo em Quatro Quadros, no qual as 
ilustrações tinham papel fundamental. 

 

Charles Perrault é considerado o grande 
precursor da literatura infantil, apesar de ter negado o 
gênero ao atribuir a autoria de Os Contos da Mamãe 
Gansa, (coletânea de vários contos como: A Bela 
Adormecida, O Barba Azul, O Gato de Botas, As 
Fadas, Chapeuzinho Vermelho, etc.) a seu filho, por 
temer ser ridicularizado pela Academia Francesa de 
Letras, da qual fazia parte, mas graças a esta obra, 
foi imortalizado. 

Quando a infância surge, com conotação 
socioeconômica no seio da sociedade burguesa do 
século XVIII é que se enfatiza o ser infantil no âmbito 
pedagógico, iniciando assim, o interesse da criação 
de uma literatura específica, onde a adaptação dos 
contos populares e folclóricos alavancasse a inserção 
da criança culturalmente na sociedade, partindo deste 
ponto, pode-se dizer que realmente começam a 
surgir, no mercado livreiro, livros específicos para o 
público infantil, isto ocorre na primeira metade do 
século XVIII.  

Daí em diante, a Literatura Infantil passou a 
ser considerada uma vertente da literatura geral, 
expandindo da França para a Inglaterra, onde 
fortaleceu-se com a Revolução Industrial, que 
assinalou o período com atividades renovadoras nos 
setores econômicos, sociais, políticos e ideológicos 
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da época. Com o apogeu do crescimento urbano, a 
sociedade burguesa se fortalece como classe social 
dominante, pregando a família como instituição, 
pregando a vida doméstica, deflagrando um modelo a 
ser seguido, com o interesse financeiro embutido 
ocultamente. Este estereótipo converte-se na 
finalidade existencial do indivíduo, tendo como 
beneficiário maior, a criança, impondo a preservação 
da infância enquanto meta de vida – o que favoreceu 
o crescimento industrial ligado ao novo membro da 
família, como a industrialização de brinquedos, livros 
e o surgimento de novos ramos da ciência 
(pedagogia, psicologia infantil, pediatria).  

Dentro deste paradigma é que a literatura 
infantil emerge, atuando na educação da sociedade 
infantil burguesa. Alguns títulos sobressaíram neta 
época, livros que agradavam tanto adultos como 
crianças: Robison Crusoé, de Daniel Defoe, publicado 
em 1719 e Viagens de Guliver, de Jonathan Swift, 
publicado em 1726. Em meados do século XVIII, o 
inglês John Newberry, fundou a Biblioteca Juvenil, 
primeira editora de livros para crianças. 

Neste século, houve, também, outra grande 
mudança na sociedade, à escola surge como uma 
instituição que objetivava fortalecer a política e a 
ideologia burguesa. Com o crescimento e a 
“popularização” da escola, a Literatura Infantil adentra 
o século XIX com grande força. 

No século XIX, a literatura passa a ser escrita 
e reescrita, sendo precedida de sucesso no século 
anterior. Novos autores surgem, consagrando a 
literatura infantil com contos que se tornaram 
clássico. 
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Para a autora Nelly Novaes Coelho, este 
século é considerado renovador, pois a criança passa 
a ser vista como ser que necessitava de cuidados 
específicos para seu crescimento físico, psicológico e 
cognitivo, surgindo, então, novos conceitos de vida, 
educação e cultura, abrindo novos caminhos para a 
área pedagógica e literária. 

“Pode-se dizer que é nesse momento 
que a criança entra como um valor a 
ser levado em consideração no 
processo social e no contexto humano. 
(COELHO,1985,p.108)” 

Dentre os autores que se destacaram neste 
século por suas obras podemos citar: 

Os Irmãos Grimm (Jacob e Wilhelm Grimm), 
que escreveram seus contos baseados na memória 
popular de seu povo, como narrativas de lendas, 
contos folclóricos e histórias de sua terra (Alemanha), 
todas conservadas por tradição oral. Seus contos 
agradavam tanto os adultos como as crianças, pois 
continham o fantástico, a fantasia e o mítico. Sua mais 
famosa obra foi “Contos de Fadas para Crianças e 
Adultos”, publicado entre 1812 e 1822, onde estavam 
escritos os contos: A Bela Adormecida, Os Músicos 
de Bremen, Os Sete Anões e a Branca de Neve, O 
Chapeuzinho Vermelho, A Gata Borralheira, As 
Aventuras do Irmão Folgazão, O Corvo, Frederico e 
Catarina, O Ganso de Ouro, A Alfaiate Valente, O 
Lobo e as Sete Cabras, O Enigma, O Pequeno 
Polegar, Joãozinho e Maria entre muitos outros. 

Hans Christian Andersen retratava em suas 
obras o cultivo dos valores de seus ancestrais, 
revelando o valor de sua raça nórdica com grande 
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patriotismo. Seguia a linhagem dos irmãos Grimm, 
porém com obras mais amadurecidas, já que 
começara a escrevê-las vinte anos após os Grimm. 
Teve 168 contos publicados entre 1835 e 1872, entre 
eles estão: O Patinho Feio, Os Sapatinhos 
Vermelhos, O Rouxinol e o Imperador da China, O 
Soldadinho de Chumbo, Os Cisnes selvagens , a 
Roupa nova do Imperador, João e Maria, João 
Grande e João Pequeno, etc. 

A grande diferença dos contos dos Irmãos 
Grimm e Andersen estavam no fato de que os contos 
de Andersen, além de possuírem fantasia, estavam 
ligados ao cotidiano. 

Outras obras fizeram muito sucesso e são 
conhecidas até hoje, como: Alice no País das 
Maravilhas , de Lewis Carrol; Pinóquio, de Collodi; Os 
Três Mosqueteiros , de Alexandre Dumas; Vinte Mil 
Milhas Submarinas , de Júlio Verne; Mogli, o Menino 
Lobo, de Rudyard Kipling; Tarzan da Selva, de 
Edgard Rice Burroughs; Peter Pan, de James M. 
Barrie; etc. 

Literatura infantil brasileira 

Enquanto a Europa lançava seus primeiros 
livros infantis às vésperas do século XVIII, no Brasil, 
a produção e publicação foram tardias, quase no 
século XX, embora haja alguns registros datados do 
século XIX. Tudo começou com a implantação da 
Imprensa Régia por D. João VI, em 1808, quando 
algumas obras literárias voltadas para crianças 
começaram a ser publicadas, como a tradução de “As 
Aventuras do Barão Munkausen”, mas foi no entre 
século (XIX e XX) que a produção de livros infanto-
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juvenis se fortaleceu, devido à nova visão de 
educação que se estabelecera no país, as traduções 
e adaptações de livros firma-se e a consciência de 
que uma literatura própria, que valorizasse o nacional 
se fez necessário. Inicialmente, esta mudança 
começou na escola, com o surgimento de “livros de 
literatura” e livros de educação religiosa para crianças 
e jovens. Estes livros foram os primeiros esforços 
para esta nacionalização da literatura infantil. 

“A Literatura Infantil apresenta, no 
Brasil, um campo de trabalho tão 
extenso e desconhecido, que ocorre 
com o investigador o que se passou 
com Cristóvão Colombo: pensa-se ter 
descoberto o caminho para as Índias 
quando, de fato, mal tangenciou um 
continente inexplorado cujo perfil 
exato ainda está por ser definido . 
(ZILBERMAN, 1985, p .9)” 

O primeiro livro lançado no Brasil com grande 
repercussão no meio escolar foi o “Livro do Povo”, 
escrito por Antônio Marques Rodrigues. Nesta 
mesma linha, foram lançados: “Método Abílio”, por 
Abílio César Borges; “O Livro do Nenê”, por Meneses 
Vieira; “Série Instrutiva”, por Hilário Ribeiro; entre 
outros. 

Logo após esta fase, contos para diversão da 
infância começaram a ser escritos por autores 
nacionais, como “Contos Infantis”, de Júlia Lopes de 
Almeida, reunindo mais de sessenta narrativas em 
verso e prosa. 

“Contos da Carochinha” foi a primeira 
coletânea brasileira de literatura infantil, com o intuito 
de traduzir, para a Língua Portuguesa, contos 
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estrangeiros de sucesso, iniciativa tomada por Alberto 
Figueiredo Pimentel, conquistando fama por tentar 
popularizar a literatura no Brasil. 

 Mais algumas obras e autores: “Livro das 
Rolim; “Leituras Infantis”, de Francisco Vianna; “Era 
Crianças”, Uma Vez”, de Zalina Viriato Correia; 
“Biblioteca Infanto”, de Arnaldo Barreto. 

 Grande parte dos esforços para a 
popularização dos livros para crianças deve-se aos 
nomes acima citados e a muitos outros, porém, o 
principal escritor que demarcou a literatura infantil 
entre o ontem e o hoje foi Monteiro Lobato, que veio 
a completar o que faltava nesta corrente área no 
Brasil. Iniciou sua carreira na literatura infanto-juvenil 
com o livro “A Menina do Narizinho Arrebitado”, 
publicado por sua própria editora, a Monteiro Lobato 
& Cia, e com o sucesso desta obra, logo surgiram 
outros títulos, que misturavam o real e o maravilhoso, 
de forma a não separa-los mais e (con) fundi-los, 
como os personagens do famoso e lendário “Sítio do 
Pica-Pau Amarelo”, onde personagens reais 
(Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, Tia Nastácia, etc.) 
interagem com personagens irreais (Emília, 
Visconde, Rabicó, Saci, etc.) e ambos existindo na 
mesma verdade, dentro do universo do faz-de-conta 
lobatiano, perdurando durante o tempo e fazendo que 
várias gerações morem no Sítio. 

Ando com ideias de entrar por esse caminho: 
livros para crianças. De escrever para marmanjos já 
me enjoei. Bicho sem graça. Mas para criança um 
livro é todo um mundo[...] (LOBATO apud COELHO, 
1985, p. 187) 
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Outras obras de Monteiro Lobato, publicadas 
entre 1920 e 1942: “O Saci” – “Fábulas” – “O Marquês 
de Rabicó” – “A Caçada da Onça” – “A Cara de 
Coruja” – “Aventuras do Príncipe” – “O Noivado do 
Narizinho” – “O Circo de Cavalinho” – “A Pena de 
Papagaio” – “O Pó de Pirlimpimpim” – “As Reinações 
de Narizinho” – “Viagem ao Céu” – ” As Caçadas de 
Pedrinho” – “Emília no País da Gramática” – ” 
Geografia de Dona Benta” – “Memórias de Emília” – 
“O poço de Visconde” – “O Pica-Pau Amarelo” – “A 
Chave do Tamanho”, entre várias adaptações de 
contos clássicos da literatura infantil mundial. 

 

 

Após Monteiro Lobato, a literatura infantil foi 
contemplada, no Brasil, com a contribuição de novos 
autores, multiplicando-se, assim, seus valores 
pedagógicos, com interesse no desenvolvimento 
intelectual e na diversão infantil, como algumas obras 
lançadas nas décadas de 80 e 90: O Menino 
Maluquinho, de Ziraldo; Marcelo Marmelo Martelo, de 
Ruth Rocha; Chapeuzinho Amarelo, de Chico 
Buarque; A Bolsa Amarela, de Lígia Bojunga Nunes;  
A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes, e muitas 
outras. 

A Arte de ouvir e contar histórias 

Contar histórias é um costume muito antigo e 
hoje passa a ser uma rotina nas escolas de Educação 
Infantil. 

Por mais que a tecnologia adentre em grande 
parte dos lares, com a TV, o videogame e o 
computador, o educador aceita, diariamente, o 
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desafio de despertar nas crianças desta tenra idade 
(3 a 7 anos), o prazer pela leitura, não que esta 
tecnologia seja desnecessária ao desenvolvimento da 
humanidade, mas, a batalha dos professores deve 
ser, não contra o progresso, e sim contra a má 
apresentação que os livros sofrem nas escolas, 
tornando-se, muitas vezes, chatos. Para trabalhar 
com a literatura, deve-se torna-la prazerosa, atraente, 
criativa às crianças, a começar pela seleção dos 
livros, que devem ser adequados à faixa etária 
trabalhada, a partir do seu desenvolvimento cognitivo. 
Para cada idade há uma característica de leitura: 

Aos 3 anos as histórias devem ser curtas, 
com poucos detalhes e personagens. Nesta idade a 
criança encara a história como se ela fosse real, tudo 
tem vida e há comparação com sua realidade e 
tentativas de explicar e mostrar como são. 

Dos 4 aos 5 anos, a criança começa a exigir, 
pouco a pouco, histórias mais elaboradas, de simples 
compreensão, porém, com mais riqueza de 
vocabulário. Nesta idade, a criança. 

Ainda se assusta facilmente, pois ainda não 
consegue distinguir, por completo, realidade e 
fantasia, por isso, é preciso tomar cuidado com a 
entonação de voz. Esta fase é comum a criança criar 
suas próprias histórias a partir de ilustrações e 
imagens. 

 Dos 6 aos 7 anos, descobre-se um novo 
momento literário nas crianças, pois é a fase que a 
criança começa a aprender a ler, começa a tentar 
decifrar as palavras. As histórias continuam curtas, 
com um vocabulário simples e conhecido, e devem 
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conter fatos que façam parte do cotidiano, mesmo que 
de modo subjetivo. 

Considerações finais 

Como pudemos ver, no decorrer deste 
trabalho, realmente não podemos abrir mão da 
Literatura enquanto recurso lúdico-pedagógico, pois, 
é através dela que o conhecimento chega a crianças 
tão pequenas. 

Nesta fase (3 a 6 anos), a criança tem sede 
de informações e a melhor maneira de repassá-las é 
através da brincadeira, fantasiando, pois as histórias 
infantis têm muito mais do que princesas e bruxas, 
nos trazem lições implícitas em suas páginas, em 
meio ao faz-de-conta, e nos serve de ferramenta para 
abordar diversos temas, como a pluralidade cultural, 
problemas sócias, discriminação, etc., ou seja, uma 
gama infinita de conhecimento.  

Tudo isso, pudemos comprovar com as 
pesquisas realizadas no decorrer deste trabalho, a 
partir das pesquisas realizadas. Pudemos conhecer a 
origem histórica da Literatura Infantil e sua finalidade, 
assim como seus principais autores, sejam eles do 
século passado ou atuais.  

Se o costume de contar histórias está nos 
primórdios da civilização, em volta de fogueiras, 
precisamos leva-lo para dentro de nossas salas de 
aula, com o intuito não apenas de distração, mas com 
a consciência de que se for bem trabalhada, crianças, 
não apenas de 3 a 6 anos como abordado no 
trabalho, aprenderão, mesmo que 
inconscientemente, conceitos fundamentais para um 
amadurecimento saudável de seu conhecimento, seja 
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ele de mundo ou de convivência, porque ao contar 
uma história, o educador mexe com os sentimentos 
da criança, muitos ainda desconhecidos por elas, com 
seu senso de espaço e coletividade, e, desperta, 
também, a memória e a criatividade através de 
atividades de dramatização ou recontagem da 
história.  

O hábito de leitura acredito que foi 
devidamente abordado e explorado, nos mostrando 
que, desde que nascemos, é possível construí-lo, 
através de estimulação da leitura e até mesmo de se 
contar uma história antes de dormir, desenvolvendo 
assim, um esquema narrativo nas crianças que ainda 
não sabem ler.  

Quando a criança ingressa na escola, ou 
creche, ela passa a ter, dependendo dos hábitos de 
sua casa, mais contato com os livros, por isso foi 
enfocada a importância de bibliotecas não apenas na 
escola, mas principalmente nas salas de aulas, 
levando, desta forma, o livro para mais perto das 
crianças, alternando a leitura em jogos e atividades 
variadas de faz-de-conta, voltado sempre para a 
aprendizagem.  

O material a ser usado pode ser diversificado, 
pois, mesmo com crianças tão pequenas, é possível 
se trabalhar com poesias, lendas, temas transversais, 
etc. Basta que cada educador abra sua mente e crie 
uma aula interessante e proveitosa para ambos. 

Fiquei muito feliz com os resultados de 
minhas pesquisas de campos, pois pude comprovar 
que, grande parte das professoras de Educação 
Infantil em nosso município (Mogi Mirim) faz uso da 
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Literatura em suas salas, organizando exposições, 
teatros, danças e muitas outras atividades, sem se 
esquecer da preciosa “rodinha de leitura”, que é 
realizada diariamente nas Creches e E.M.E.I’s da 
cidade, valorizando o que essa arte tem de melhor e, 
assim, formando em cada criança um ser crítico para 
um futuro em que possam exercer esta criticidade e 
cidadania, pois, se tornando leitores, estarão bem 
informados e preparados para defender-se das 
agruras do mundo. 

A Literatura Infantil só tem a acrescentar na 
Educação Infantil, pois, mesmo sem saberem ler, 
aprendem e nos ensinam valiosas lições e valores. 
Fico orgulhosa de estar contribuindo para a formação 
de novos leitores, pois sei que em cada história que 
li, plantei uma sementinha e rego-a todos os dias com 
novas e velhas histórias, e, principalmente, porque a 
principal sementinha foi plantada em minha filha, para 
qual leio história todas as noites, antes dela dormir, 
criando um vínculo eterno entre nós. 
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Jogos teatrais e o ensino-aprendizagem 
da língua inglesa 
 

Welligton dos Santos Farias 
 

 
A proposta didática leva em 

consideração a interação entre aluno- 

professor, aluno-aluno para o desenvolvimento 

da aprendizagem. Nesse sentido, o docente é 

o articulador entre o objeto de conhecimento e o 

aluno, atua como facilitador da aprendizagem, 

vislumbrando o desenvolvimento das 

habilidades de leitura, compreensão oral, 

escrita e oralidade, especificamente esta 

última, uma vez que atuo com alunos em 

processo de aquisição do código escrito. Para 

isso, o trabalho feito em sala de aula considera 

as duplas, os agrupamentos, o par mais 

experiente, a ludicidade, os jogos dentro e fora 

da sala de aula e a mediação para a efetivação 

da aprendizagem. 

Durante o processo de coleta de dados, por meio 
de um questionário de Análise de Necessidades, 
houve vários diálogos com  
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docentes e estagiários acerca do estudo 

proposto e a necessidade de pensar em jogos 

teatrais que pudessem retomar o conteúdo 

aprendido em sala de aula, ou mesmo, jogos 

que acrescentem vocabulário concernente à 

Língua inglesa. Desses constantes diálogos 

surgiram os “insights” que me conduziram a 

planejar e aplicar os jogos teatrais voltados ao 

ensino-aprendizagem de inglês para crianças 

da faixa etária entre 6, 7 e 8 anos. 

Os jogos teatrais: objetivos, descrição e 
cronograma de aplicação 
 
A efetivação da proposta dos jogos teatrais 
priorizou minhas aulas regulares de inglês, dentro 

da minha jornada de trabalho JBD1, duas aulas em 
cada ano durante a semana. Dessa forma, apliquei 
um a três jogos teatrais por mês, compreendendo 
o período de 10/05/2017 – 06/11/2017, utilizando 
45 minutos para cada aplicação. Esses jogos 
provêm da minha experiência no curso do Teatro 
do Oprimido, descrita na Introdução deste 
trabalho, e foram adaptados ao ensino- 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

202 

 

 
 
 

aprendizagem de língua inglesa. 

Apresento a seguir o cronograma da 

aplicação de cada jogo desenvolvido no 1ºB, 

incluindo os jogos teatrais e alguns jogos ou 

atividades infantis adaptadas ao ensino-

aprendizagem de inglês, pelo professor-

pesquisador. Sendo, a maioria desses jogos 

fruto da minha experiência como aluno do 

Curso Teatro do Oprimido. 

Vale notar que os jogos que não são 

advindos dos jogos teatrais foram importantes 

para o desenvolvimento do trabalho 

cooperativo, do raciocínio, da coordenação 

motora e da agilidade dos alunos. 

O cronograma contém o dia da 

aplicação, a descrição didática, o nome do jogo 

escolhido por mim, os conteúdos trabalhados, 

o espaço físico utilizado e a origem do jogo. 

 

1 A Jornada Básica do Docente - JBD corresponde a 30 

(trinta) horas-aula semanais, sendo 25 (vinte e cinco) 

horas-aula de regência e 05 (cinco) horas-atividade; 

destas, 03 (três) a serem cumpridas obrigatoriamente 

na escola e 02 (duas) em local de livre escolha. 
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Turma: 1ºB Data: 12/04/2017 

Espaço 
físico: 

 

quadra 

Nome do jogo: Jana’s shelter 
(Cabana da Jana) 

Conteúdo gramatical: Comandos do 
jogo 

Origem do jogo: adaptação do

 jogo Jana Cabana, 

proveniente do Teatro do Oprimido 

indiano, grupo Jana 

Sanskriti 

Variação do 
jogo 

Breve descrição 

 Dividir a turma em trios de modo 

a sobrar alguém de fora. Dois alunos, 

em pé, do trio, formam uma cabana, 

juntando as mãos. No centro da 

cabana, a terceira pessoa se protege 

abaixada. Do lado de todas as 

cabanas, o participante que sobrou 

pode falar: “roof, shelter, home”. Neste 

momento, todas cabanas se desfazem 

e formam novas duplas. Também pode 

falar: “people, homeless,”, e todos que 

estão abrigados dentro das cabanas 

devem sair e buscar um novo abrigo. 
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Se disser “storm, everybody”, 

todos devem mudar sua posição 

original e formar novos trios. Nos 

momentos de troca, o participante que 

estava fora tenta garantir seu espaço 

como 

cabana ou pessoa abrigada. Quem 
sobra, comanda o jogo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Turma: 1º B Data: 10/05/17 

Espaço físico: 
 

pátio descoberto 

Nome do jogo: Hopscotch 
(amarelinha) 

Conteúdo gramatical: Cores, 
números 
Origem do jogo: adaptação de 
um jogo popular infantil 

Variação do jogo Breve descrição 
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Desenhar a amarelinha com 

ajuda de alguns alunos, no início 

da aula, caso a escola não tenha 

amarelinha desenhada no chão. A 

amarelinha pode ser feita com giz, 

deve ter números de 0 -10 

pintados com cores diferentes. 

 
 
Procedimento: jogar um 

pregador, bolinha de papel ou 

pedra no número que deseja pular, 

dizer a cor e o número em que o 

objeto caiu em inglês, pular e ir 

para o fim da fila. 

 

 
Ilustração 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

206 
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Turma: 1º B Data: 15\05\17 

Espaço físico: 
 

pátio coberto 

Nome do jogo: Walking-dead 
(vivo-morto) 

Conteúdo gramatical: Verbos de 
ação, números 

Origem do jogo: jogo 
popular infantil adaptado 
pelo professor-
pesquisador 

Variação do jogo Breve descrição 

Quem erra, 

deve sentar no seu 

lugar e falar um 

número ou uma cor 

em inglês. 

Vivo-morto modificado. 

Solicitar que os alunos fiquem ao 

lado de suas cadeiras e atender 

alguns comandos: jump (pular), 

down (abaixar), stand up 

(levantar) e sit down (sentar no 

seu lugar), show me number one, 

four, six (neste momento o os 

alunos levantam os dedos exibindo 

o número solicitado), spin (girar 

uma vez), shake hands (apertar 

as mãos), change place (mudar 

de lugar, no caso, trocar de 

cadeira). 
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Turma: 1º B Data: 07\06\17 

Espaço físico: 

sala de aula 

Nome do jogo: Asking name 
(perguntando o nome) 

Conteúdo gramatical: Números 
de 0 -10, partes do nome 

(first\middle\ last\full name) 
Origem do jogo: atividade criada 
pelo professor-pesquisador 

Variação do jogo Breve descrição 

 Entregar um papel 

contendo números de 1 - 10 de 

forma aleatória ou indicar alunos 

com números, por exemplo, 

passar pela sala e ir nomeando 

numericamente os alunos para 

que eles formem pares de acordo 

com o número. Dessa forma, os 

números 1 farão uma dupla, 

números 2 farão outra dupla, e 

assim sucessivamente. 

Na etapa seguinte, ir 

chamando em ordem aleatória o 

primeiro número em inglês (three, 

one, four). A dupla numérica da 
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rodada deverá desenvolver um 

diálogo, dizendo "what's your first 

or full name?", o outro integrante 

da dupla deverá 

responder " my full\first name is _ 
 
_ ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turma: 1º B Data: 12\06\17 

Espaço físico: 
 

sala de aula 

Nome do jogo: Throwing the ball ( 
jogando a bola) 

Conteúdo gramatical: Partes do 
nome (first\middle\ last\full name) 

Origem do jogo: jogo criado pelo 
professor-pesquisador 

Variação do jogo Breve descrição 
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 Sugerir que o aluno levante 

e fique ao lado da carteira, pegar 

uma bola pequena e jogar para um 

colega que deseja que responda à 

pergunta. Quem joga a bola deve 

perguntar" what's your 

first\middle\full or last name?", e 

quem recebeu a bola deve 

responder "my first\middle\last\full 

name is 

 

?" Quem respondeu na primeira 

rodada deve escolher alguém, 

jogar a bola e fazer a pergunta. 

Observe que não se pode repetir 

quem já foi escolhido até que 

todos sejam 

contemplados no jogo. 

 

 

 

 

 

 

Turma: 1º B Data: 14\06\17 
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Espaço físico: 
sala de aula 

Nome do jogo: Interviewing your 
classmate (Entrevistando seu 
colega de sala) 

Conteúdo gramatical: Partes do 
nome (first\middle\ last\full name) 

Origem do jogo: atividade criada 
pelo professor-pesquisador 

Variação do jogo Breve descrição 

 Entrevistar o 1ºA . Os alunos 

do 1ºB devem perguntar "what's 

your first\middle\full or last name?" e 

os do 1ºA devem responder "my 

first\middle\last\full name is _ _?". 

Para isso, o docente 

entregará uma tabela para cada 

aluno do 1ºB preencher com os 

dados dos alunos do1A, tais como: 

first\middle\last\full name. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Espaço físico: 
quadra 

Nome do jogo: Counting steps 
(contar passos) 

 Conteúdo gramatical: Números de 
0 – 10 
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 Origem do jogo: adaptado da 

técnica “view points”, da City 

Theater Company, Estados 

Unidos, e aplicada pela Kelly di 

Bertolli, professora do curso 

Teatro do Oprimido, do qual 

participei. (vide nota de rodapé nº 

01) 

Variação do jogo Breve descrição 

  
Sugerir que os alunos 

ocupem todo o espaço da quadra. 

Se o professor estiver usufruindo 

de um espaço extenso, deve 

delimitá-lo para conter a 

proeminente dispersão inicial dos 

alunos no jogo. Conta-se de 0 - 10, 

mas se tiver mais integrantes 

conta-se até 20. Durante o jogo, 

quando duas pessoas falam juntas 

o mesmo número ou dizem 

números fora da sequência, a 

contagem deve voltar para o 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

213 

 

primeiro número da sequência; 

normalmente, 0 ou 1. Vale notar 

que enquanto os alunos dizem a 

sequência, eles devem continuar 

andando pelo espaço. 

O jogo termina quando os 
integrantes conseguem 

completar a sequência sem erros. 

 
 

 
 

 
 

 

Turma: 1º B Data: 04\09\17 

Espaço físico: pátio 
descoberto 

Nome do jogo: Snail number 
(caracol numérico) - versão 1 

Conteúdo gramatical: 
Números de 0 - 20, cores, 
cálculo mental 

Origem do jogo: jogo 
popular infantil, uma 
adaptação da Amarelinha 

Variação do jogo Breve descrição 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

214 

 

 
Dizer um 

número em inglês e o 

aluno, com os olhos 

vendados, deve chegar 

até o quadrado que 

contém o número dito. 

Para isso, o outro 

integrante da dupla usa 

os comandos turn left, 

turn right, go ahead, 

go back, stop. Dividir 

a sala em dois grupos, 

pedir para cada grupo 

formar várias duplas e 

definir quem será 

guiado e quem guiará. 

Em seguida, dizer um 

número e sua cor em 

inglês, por exemplo: 

four yellow. O aluno, 

com os olhos 

vendados, que chegar 

 
Desenhar dois caracóis 

com números que vão de 1 - 

20 e pintar a casa de cada 

número com uma cor 

diferente. Deve-se evitar 

repetir as mesmas cores nos 

dois caracóis, isso torna o jogo 

mais dinâmico e competitivo. 

Com a classe dividida 

em dois grupos, os alunos 

fazem filas (um atrás do 

outro). Os primeiros alunos de 

cada fila devem ficar atentos 

para ouvir o número e a cor 

que o professor diz. Assim 

que ouvir, devem procurar o 

número e a cor correta dentro 

do caracol. Quem achar 

primeiro, ganha aquela 

rodada. 

Quem perde, deve 

sentar-se e ficar assistindo os 
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primeiro no número 

correto, ganha a 

rodada. 

outros alunos até o término do 

jogo, quando sobra apenas um 

aluno. 

 
VERSÃO 2 

 
 

Criar contas de adição e 

subtração para que os alunos 

façam cálculo mental e que 

deve ter como resultado 

números de 0 - 20. Em 

seguida, o professor mostra a 

folha com uma conta para 

resolver, por exemplo: 

zero+ten+two, 9+9, 10+5+1, 

nine+nine, 15 minus (-) 3, e 

pronuncia os números e os 

sinais da conta em inglês. 
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Turma: 1º B Data: 11\09\17 

Espaço físico: quadra Nome do jogo: Circle number 
(Círculo de números) 

Conteúdo gramatical: 
Números de 0 – 20 

Origem do jogo: inspirado no 
jogo O círculo equilibrado 
(BOAL, 2015, p. 183) 

Variação do jogo Breve descrição 

  
Solicitar aos alunos que 

formem grupos de acordo com 

o número que o professor diz 

em inglês em cada rodada. Por 

exemplo: four. Neste momento, 

os alunos devem formar vários 

grupinhos com quatro 

integrantes. Quem sobrar, 

aguarda a próxima rodada para 

tentar 

formar um grupinho. 
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Turma: 1º B Data: 04\10\17 

Espaço físico: quadra Nome do jogo: Running 
and catching (pega-pega 
do abraço - nome original) 

 Conteúdo gramatical: 
Números, Frases curtas 

 Origem do jogo: adaptação do 

jogo Estátua de sal, baseado 

nos jogos copilados por BOAL 

(2015, p. 120), e do jogo Pega-

pega do abraço aplicado pela 

Kelly di Bertolli, professora da 

oficina de Teatro do Oprimido, 

curso do qual participei. (vide 

nota de rodapé nº 01) 

Variação do jogo Breve descrição 
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Quando a 

pessoa é pega, ela diz: 

"I am the catcher 

now" e ajuda o 

pegador a caçar todos 

os alunos e transformá- 

los em catchers. 

Quando todos viram 

pegadores, o professor 

escolhe um novo 

catcher e o jogo 

recomeça. 

 
Solicitar que as 

crianças se espalhem no 

espaço delimitado pelo 

professor. Em seguida o 

pegador diz " I am the 

catcher" e caça alguém para 

assumir o lugar dele. Para 

fugir do catcher, as crianças 

devem encontrar um amigo, 

dizer "I am saved", abraçá-lo 

por três segundos, contando 

em inglês one, two, three. 

A criança não pode 

abraçar o colega por mais de 

três segundos. Precisa 

procurar outro amigo, assim 

que termina os três 

segundos, e proceder da 

mesma forma. 

Quando o catcher 
pega alguém, diz: " I 
caught you 

ou I got you” 
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Quando o aluno é 

pego pelo catcher, ele diz: “I 

am the catcher now" e, 

neste momento, quem pegou 

não é mais pegador. 

 
 

 
 

 
 

Turma: 1º B Data: 09\10\17 

Espaço físico: 
 

quadra, pátio 

Nome do jogo: One, two, 
three, statue 

Conteúdo gramatical: 
Partes do corpo 
Origem do jogo: fusão do 
jogo infantil “estátua” com o 

Escultor toca o modelo 
(BOAL, 2015, p. 172) 

Variação do jogo Breve descrição 
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O turista deve 

ter os olhos vendados 

e tocar com as mãos a 

parte do corpo da 

estátua. 

 
Sugerir que os alunos 

pensem que são estátuas e 

serão tocados por turistas. 

Procedimento: pedir 

para os alunos formarem duas 

filas, de modo que os alunos 

fiquem de frente para o colega. 

Em seguida, o professor 

escolhe uma fila para ser 

estátua e inicia o jogo após o 

comando: "one, two, three, 

statue", neste momento, 

quem está na fila da estátua 

deve ficar imóvel. Em seguida, 

o professor diz uma parte do 

corpo em inglês. Logo, os 

turistas (a outra fila) devem 

tocar a parte proferida. 

Quando todos tiverem tocado 

a estátua, o docente deve 

dizer a parte correta ou 

levantar um flashcard com a 
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parte do corpo que foi 

solicitada e reiniciar uma nova 

rodada, dizendo "one, two, 

three, 

stop" 

 

 
 

 
 

 
 

 

Turma: 1º B Data: 19/10/2017 

Espaço físico: quadra Nome do jogo: Blind car (carro 
cego) 

Conteúdo gramatical: 
direções (turn left, turn 
right, stop, go ahead, go 
back) 

Origem do jogo: adaptação do 

jogo Carro Cego, proveniente 

do Teatro do Oprimido, livro 

Boal (2015, p. 155) 

Variação do jogo Breve descrição 
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 Dividir a turma em 

duplas, um carro e um 

motorista. O carro ,com os 

olhos vendados, é guiado pelo 

motorista , em inglês, a partir 

dos comandos: go ahead 

(levar o dedo indicador até as 

costas do carro e pressionar 

para que ele ande ), go back ( 

ré do carro, é executada 

quando o motorista coloca o 

dedo no pescoço do carro), 

turn left ( tocar no ombro 

esquerdo e pressionar até o 

carro fazer o movimento, 

virando para o lado esquerdo , 

turn right ( tocar no ombro 

direito e pressionar até o carro 

fazer o movimento, virando 

para o lado direito), stop (tirar 

o dedo das costas do carro e 

ele para), horn ( buzina 

– é executada quando o 
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motorista toca levemente o 

nariz do carro, gerando um 

som específico criado pelo 

carro para alertar os outros 

motoristas). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Turma: 1º B Data: 06\11\17 

Espaço físico: quadra Nome do jogo: Jackson’s 
opposite (O contrário de 
Jackson) 

Conteúdo gramatical: 
Números, Cores, Verbos de 
ação (comandos) 

Origem do jogo: faz parte de 

exercícios que Augusto Boal 

praticava no Centro de Teatro 

do Oprimido do Rio de Janeiro. 

Foi adaptado pelo 

professor-pesquisador 

Variação do jogo Breve descrição 
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 Solicitar que todos os 

alunos se espalhem e “walk” 

(andem) num espaço 

delimitado. Em seguida, o 

professor deve dizer “stop” 

(pare) e inserir outros 

comandos no jogo que os 

alunos devem executar. Na 

etapa seguinte, o docente diz 

que o que vale são os 

“contrários”. Assim, quando se 

diz walk (ande), todos devem 

parar; e quando se diz stop 

(pare), todos devem andar. 

Em seguida, inserir outros 

comandos, por exemplo: 

black x white, red x yellow, 

jump x clap your hands, one 

x five, scream x say your 

name, entre outros. Vale 

ressaltar que o “x” representa 

os comandos que serão 

considerados contrários 
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naquele jogo. 

Observe que o 

professor pode inserir 

comandos variados no jogo, 

dependendo do 

vocabulário que ele deseja 
trabalhar. 

 

Os jogos e as atividades descritos no 

cronograma acima, também, foram aplicados 

no 1ºA de acordo com a tabela a seguir: 

12\04\17 Jana’s shelter  23/08/17 Countin
g steps 

10\05\17 Hopscotch  4\09\17 Snail 
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number 

15\05\17 Walking dead  11\09\17 Circle 
number 

7\06\17 Asking name  04\10\17 Runnni
ng and 
catchin
g 

12\06\17 Throwing the ball  09\10\17 One,tw
o,three,
statue 

14\06\17 Interviewing your 
classmate 

 19\10\17 Blind 
car 

07\08\17 Zip zap  06\11\17 Jackso
n’s 
opposit
e 

23/08/17 Counting 0 up to 
10 

   

 

Os registros audiovisuais dos jogos 

teatrais foram coletados por meio de tablet2 da 

instituição e pelo meu celular. Como docente, 

eu pude utilizar o tablet quando precisei. 

Vale notar que as crianças não se constrangeram 
com a filmagem feita pelo tablet por já estarem 
familiarizadas com uso do equipamento pela equipe 

da Imprensa Jovem3 
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nas datas comemorativas e atividades 

oficiais da escola. Diferentemente do celular 

que é encarado, por alguns alunos, como 

captação de imagem ou áudio para uso 

privado, fazendo-os executar movimentos 

controlados e não naturais, visto que o olhar da 

lente causa insegurança, logo o aluno não age 

como faria se a câmera do celular estivesse 

desligada. 

 

2 Os tablets fazem parte de um programa da rede 

municipal de São Paulo desde 2012 que visava trazer o 

recurso tecnológico para otimizar o trabalho docente no 

que concerne o Sistema de Gestão Pedagógica –SGP 

instituído, posteriormente, pela PORTARIA 1224/14 – 

SME, substituto do arcaíco Diário de Classe impresso, 

tem o objetivo de “potencializar a gestão pedagógica 

por meio de escrituração e documentação da prática 

das UEs”(São Paulo, 2014, p.19 ) .Disponível em: 

<http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/ne

gocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=1102 

2014P%20012242014SME> Acesso em: 20/06/2017 

 
3 Portaria Nº 7.991, de 13 de dezembro de 2016, que 
institui o “Programa Imprensa Jovem” nas Unidades 
Educacionais da Rede Municipal de Ensino, com o 
objetivo de desenvolver ações que promovam o 
protagonismo infantil e juvenil, o direito à comunicação 
e à liberdade de expressão por meio, inclusive, da 
apropriação de recursos midiáticos de aprendizagem. 
Disponível em: < 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=11022014P%20012242014SME
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=11022014P%20012242014SME
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=11022014P%20012242014SME


Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

229 

 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visua
lizar/PortalSMESP/Imprensa-Jovem-agora-e- 
Programa-da-Rede-Municipal-de-Ensino>. Acesso em: 
05 nov. 2017 
 
 
 

Instrumentos para coleta de dados 

 
 

 
A coleta de dados foi realizada pelo próprio 
pesquisador desde o início do ano letivo de 2017 e 
basearam-se em: questionários, notas de campo, 
entrevistas semiestruturadas e dirigidas, 
observação do aluno, observação participante e 
registros audiovisuais. Tendo em vista a 
necessidade de ampliar os registros das atividades 
desenvolvidas, coletei os dados por meio de vídeos, 
enquetes, fotos. Dessa forma, os dados dessas 
turmas foram coletados durante o ano letivo à 
medida que as atividades, envolvendo jogos 
teatrais e material adaptado, foram sendo 
desenvolvidas. As atividades teatrais 
implementadas foram descritas e debatidas com o 
corpo discente, com as professoras generalistas 
responsáveis pelas turmas do 1ºA 

e 1ºB, visando uma análise global 

referente ao ensino-aprendizagem da língua 

inglesa por meio de jogos teatrais. Procedeu-

se, também, a tabulação do resultado dos 

questionários aplicados, com o intuito de 

garantir uma análise descritiva das 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Imprensa-Jovem-agora-e-Programa-da-Rede-Municipal-de-Ensino
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Imprensa-Jovem-agora-e-Programa-da-Rede-Municipal-de-Ensino
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Imprensa-Jovem-agora-e-Programa-da-Rede-Municipal-de-Ensino
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informações coletadas. 

 

Questionário análise de necessidades 

 
Vale citar a opção pelo uso de questionário, aplicado 

em maio de 2017, de caráter misto, ou seja, composto de 

perguntas com respostas abertas e fechadas, predominando esta 

última e respostas de múltipla escolha, visto que o docente 

intencionava "rapidez de resposta, sua fácil análise e a baixa 

probabilidade de erros" (MATTAR, 1999, p. 230 apud 

LIBERALI e LIBERALI, 2011, p. 28 ). 

 

Ressalta-se que este questionário foi 

uma adaptação de Ramos (1998), a partir do 

conceito de needs analysis (HUTCHINSON e 

WATERS, 1987). Os autores apresentam o 

“target needs”, referente ao “que os aprendizes 

necessitam fazer em 

uma Situação-Alvo” (Ibid.,  1987, p. 54).

 C

oncernente à Situação-Alvo, os autores 

conceituam: 

1) Necessities (necessidades). O 
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que o aprendiz/aluno deve saber para usar 

efetivamente a língua na situação-alvo; 

2) Wants (desejos). Referem-se 

as percepções do aprendiz. Visão dele a 

respeito do que é aprender; 

3) Lacks (lacunas). A lacuna 

entre a proficiência do aprendiz e a 

proficiência almejada. O que falta de 

conhecimento linguístico para ele atingir o 

desejo; 

O referido questionário foi totalmente 
construído em letra maiúscula, visto que os 
alunos estavam em processo de alfabetização, 
decodificando o código escrito (vide descrição 
da turma focal). Pensando no entendimento 
das questões, li e expliquei cada questão, 
usando um linguajar compatível com o 
discernimento do público infantil, para que não 
ocorresse equívocos nas respostas dos 
alunos. A aplicação aconteceu na sala de 
leitura, as questões apareceram ampliadas na 
tela do televisor e foram lidas e respondidas 
uma a uma com o auxílio da professora 
regente da turma. Para contabilizar as 
respostas, pedimos para os alunos levantarem 
as mãos ou dizerem verbalmente a resposta e, 
em seguida, eu registrava as respostas no 
questionário para que os alunos, também, 
pudessem visualizá-las. O questionário foi 
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aplicado com o intuito de descobrir quais 
estratégias didáticas poderiam interessar e 
facilitar a aprendizagem de língua inglesa 
desse grupo focal, além de obter informações 
sobre a motivação dos alunos concernente a 
língua inglesa, visando entender qual era a 
expectativa dos alunos sobre o novo idioma 
que estava sendo lecionado desde o mês de 
fevereiro de 2017. 
A adoção pelo questionário aberto justifica-se 
"pela profundidade sobre o tema investigado" 
que ele pode proporcionar. (RIZZINI et 
al.,1999, p. 78). 
 
 
 
 

Questionário para os alunos focais 

 

 

 
O questionário aplicado em novembro de 2017, foi 
composto de perguntas com respostas fechadas, visto 
que o docente intencionava obter respostas referentes 
aos objetivos específicos, a saber: se o jogos teatrais 
podem propiciar o uso de novos espaços físicos, se 
favorecem o respeito à diversidade e se promovem a 
solidariedade; se melhoram a compreensão e 
expressão oral dos alunos em língua inglesa e 
estimulam a autoconfiança e desinibição nos discentes 
– contribuições já esperadas por mim. 
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O questionário foi respondido, 

individualmente, acompanhei cada aluno 

nesse processo: lia cada questão e esclarecia 

o sentido de certas palavras, quando 

necessário. Antes de iniciar o questionário, 

elucidei que a participação do aluno seria 

necessária para a criação de novos jogos. 

Além disso, enfatizei que os jogos teatrais 

desenvolvidos ao longo do ano letivo partiram 

da proposta de tornar o ensino- aprendizagem 

de inglês lúdico e mais interessante. 

 

Entrevista com os docentes 

 
Segundo Rizzini, Castro e Sartor (1999 apud 
LIBERALI e LIBERALI, 2011, p.27) a 
entrevista não-dirigida ou não-diretiva é a que 
se organiza como uma entrevista aberta que 
vai se delineando a medida que a entrevista 
prossegue. O entrevistador possui um roteiro 
que servirá de base para a exploração do tema, 
porém, os rumos do diálogo serão traçados no 
processo da entrevista por ambos, 
entrevistador e entrevistado. 
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Esse tipo de entrevista foi a escolhida devido 

aos comentários esparsos que a estagiária do 

Programa Parceiros da Aprendizagem4, 

apresentava relativa aos alunos do 1ºA. Ela 

relatava que eles usavam a língua inglesa em 

outras disciplinas. Partindo dessa premissa, 

decidi analisar e coletar esses dados 

diretamente dos docentes e estagiários que 

acompanham os alunos do 1º A e 1º B todos 

os dias da semana. 

A entrevista partiu da indagação aos 

entrevistados: “Você notou o uso da Língua 

Inglesa pelos alunos em outros espaços 

físicos da escola ou na sala de aula em 

outras disciplinas? Em quais situações?” 

 

 
 
 

4 Programa Parceiros da Aprendizagem foi instituído 

pela Portaria nº 1.336, da SME, publicada no DOC de 

14 de fevereiro 2015. Consiste na contratação de 

estagiários para apoiar professores regentes do 1º ano 

do ciclo de alfabetização da rede municipal de ensino. 
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Entrevista com os alunos focais 

 
 

 
De acordo com Rizzini, Castro e Sartor 

(1999, p. 63) a entrevista semidirigida ou 

semiestruturada é “aplicada a partir de um 

pequeno número de questões que facilitam a 

sistematização. No entanto, muitas outras 

questões podem ser formuladas durante o 

processo da entrevista e frequentemente ser 

utilizada” 

Esse tipo de entrevista visou perceber quais 
atitudes facilitadoras manifestadas pelo docente 
foram importantes no desenvolvimento dos jogos 
teatrais, além do mais, pretendeu-se atestar se a 
interação auxilia os alunos na aprendizagem e os 
ajuda a serem mais receptivos e mais solidários 
com o colega de classe; buscava, também, 
identificar a inclusão dos alunos deficientes – um 
menino do 1ºA e outro do 1ºB – ambos com 
Síndrome 

 

 

 

de Down – e outro aluno do 1ºB com 
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deficiência física. 

Roda da de conversa 

 

 
As rodas de conversas, a meu ver, uma 

espécie de “entrevista não- dirigida ou não-

diretiva” (Rizzini, Castro e Sartor, 1999, p. 63), 

foram gravadas por mim. Essas rodas eram 

rápidas, de cinco a dez minutos, e aconteciam 

logo após a aplicação dos jogos teatrais 

naquela turma. Elas forneciam feedback tanto 

para o aluno quanto para o docente e 

intencionavam promover uma reflexão sobre a 

execução do jogo enquanto a experiência 

ainda estava "vívida" no corpo e na mente dos 

jogadores. Essa reflexão era instigada por 

questões centradas em atitudes positivas e 

negativas dos alunos, nos objetivos dos jogos, 

e no que aprenderam naquele jogo, no entanto, 

outras questões surgiam dependendo do 

movimento de respostas deles. 
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Observação e observação participante 
(Notas de campo) 

 

 
Segundo Rizzini et al. (1999, p. 70), a 

observação "proporciona dados não verbais 

relacionados com o tema de estudo", além 

disso, possibilita enxergar a atuação dos 

agentes envolvidos no contexto que eles 

vivenciam e relacioná-los com outros 

instrumentos aplicados, como questionário e 

entrevista. No entanto, a observação "é uma 

técnica limitada devido à impossibilidade de 

percepção de alguns fenômenos" (RIZZINI et 

al.,1999, p. 71) 

No que concerne a observação 

participante " é uma técnica que pressupõe a não 

neutralidade do pesquisador em relação ao objeto 

de estudo. O pesquisador procura, através dessa 

influência, integrar-se ao grupo de estudo a fim de 

obter mais informações sobre os fenômenos, por 

estar vivenciando juntamente com os sujeitos 

pesquisados as situações do seu dia-a-dia" 

(RIZZINI et al.,1999, p.  71).  Porém, é 

conveniente reavaliar algumas atitudes quando 
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se trabalha com o estudo de grupo de crianças, 

evitando olhá-los com censura ou deixá-las 

modificar o próprio discurso, visando ter 

aprovação do entrevistado sobre algo relatado. 

Além desse cuidado, outros são requeridos. 

Dessa forma, de acordo com Foote-White 

(1990 apud RIZZINI et al., 1999, p. 72), "é 

possível estabelecer alguns princípios na 

utilização da técnica de observação 

participante, mas não há um itinerário de 

procedimentos de pesquisa fixo. A 

sensibilidade do pesquisador para perceber os 

motivos dos entraves à pesquisa e a 

criatividade para superá-los devem entrar em 

cena." 

Essas duas técnicas me auxiliaram a 

gerar as notas de campo. Estas últimas foram 

digitadas no bloco de notas do meu celular, 

após a aplicação dos jogos teatrais. Buscava, 

naquele momento, de introspecção, expor 

minhas observações sobre aspectos 

atitudinais e de relação interpessoal dos alunos 

durante o jogo, tais como: propostas de 
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reformulação dos jogos ocorreram após tais 

registros e reflexões acerca da experiência. 

 

 

Procedimentos para análise dos dados 

coletados 

 
Reuni os dados coletados em gráficos e 

em tabelas visando facilitar a visualização e 

compreensão das respostas dos alunos focais 

atreladas às categorias relacionadas às 

percepções do grupo focal e de suas 

professoras sobre a contribuição da 

metodologia de ensino-aprendizagem da língua 

inglesa por meio dos jogos teatrais. Nesse 

sentido, busquei criar categorias articuladas 

com minha pergunta de pesquisa e objetivos 

específicos, selecionando quais instrumentos 

responderiam cada categoria criada e quais 

seriam os teóricos que poderiam fundamentá-

las. 

De acordo com Franco (2012, p. 39), “o 

delineamento de pesquisa é um plano para 
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coletar e analisar dados a fim de responder à 

pergunta do investigador”. Nesse sentido, um 

bom plano deve garantir “que teoria, coleta, 

análise e interpretação de dados estejam 

integrados.” (FRANCO, 2012, p. 39) 

Nessa perspectiva, buscando quantificar e 
qualificar os dados em categorias para 
apreensão das respostas, adotei a 
metodologia de Análise de Conteúdo, definida 
por Bardin (1977, p. 38 apud Franco, 2012, p. 
26): como um conjunto de técnicas de análises 
de comunicações, que utiliza procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens...A intenção da 
análise de conteúdo é a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de 
produção e de recepção das mensagens, 
inferência esta que recorre a indicadores 
(quantitativos, ou não). 
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ARTE E CULTURA AFRICANA 

 

 

MANTOVANI, Ana Paula Pereira dos Santos 

 

Introdução 

Na atualidade o tema sobre cultura e arte 
africanas, está cada vez mais em evidência, nas 
discussões de formação de professores, no trabalho 
pedagógico em sala de aula, em muitos fóruns 
relacionados à preocupação de desenvolver uma 
consciência coletiva. 

Entender Arte e cultura africana é o objetivo 
dessa pesquisa. Justifica-se abordagem desse tema, 
pois a cultura africana nos oferece uma grande 
diversidade no que se refere às suas tradições 
culturais e artísticas, além de um vasto acervo para 
pesquisa, afinal nossos irmãos africanos contribuíram 
principalmente com sua mão de obra para construção 
do nosso Brasil. 

Estudar Arte e Cultura Africana é ensinar e 
aprender como os descendentes de africanos que 
construíram suas histórias ao longo dos mais 
quinhentos anos do nosso país, pessoas que 
construíram suas vidas, obtiveram conquistas, dentro 
do grupo étnico e outros grupos. 

Sabemos que o nosso país possui uma das 
maiores populações negras do mundo, pois a metade 
são negros ou afrodescendentes, segundo dados do 
IBGE. Com objetivo de aproximar o Brasil de suas 
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verdadeiras origens africanas o governo sancionou a 
Lei 10.639 em 09 de janeiro de 2003. Essa lei torna 
obrigatório o ensino de história da África e da cultura 
afro-brasileira em todos ambientes educacionais de 
ensino médio e fundamental tanto público quanto 
privado. 

Muitas outras ações e inciativas do governo 
brasileiro vão aos poucos mostrando e fortalecendo o 
vínculo do nosso país com as raízes africanas.  

Outras iniciativas do governo brasileiro estão 
gradativamente fortalecendo o vínculo do Brasil com 
suas raízes africanas. Um dos ganhos significativos 
para o país entre outras leis foi a Lei nº 12.519 de 
2011, essa consagrou a data de 20 de novembro 
como Dia Nacional da Consciência Negra, tornando-
se feriado para os municípios que assim quiserem. 

De metodologia bibliográfica a pesquisa traz 
em seus estudos realizados sobre: Cultura Africana, 
Arte Africana e o trabalho que vem sendo realizado 
nas salas de aula. Todo acervo consultado encontra-
se relacionado nas Referências para consulta. 

África X Brasil 

O Brasil está intimamente ligado à África, a 
pegada cultural dos africanos é dinâmica. Se 
olharmos para a história, o evento proeminente que 
selou o encontro entre o Brasil e a África ocorreu com 
o tráfico de escravos transatlântico desenvolvido 
pelos colonizadores portugueses a partir do século 
XVI. O empreendimento escravista deportou quase 
40% do número total de africanos embarcados para 
cruzar o Atlântico. 

A partir dessa premissa, devemos lançar luz 
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sobre os vínculos culturais entre o Brasil e o 
continente africano, a relevância do fato de que o 
tráfico de escravos e suas implicações socioculturais 
de longo prazo constituem um dos elementos 
interpretativos úteis para o estabelecimento de 
relações modernas entre o Brasil e a África. 

No Brasil a escravidão teve como principal 
característica o uso da mão de obra escrava vindo do 
continente africano, mas nesse mesmo período a 
mão de obra indígena também foi utilizada dessa 
mesma forma. A diferença é que essa escravidão 
indígena foi abolida pelo Marquês do Pombal, por 
volta do final do século XVIII. 

Nesse período os negros escravos eram 
explorados nos trabalhos mais pesados, os braçais, 
nessa época nas atividades agrícolas, em específicos 
nas fazendas açucareiras. Vidal (2011, p.22) resume: 

Em 1888, chegamos ao nosso marco 
fim. No dia 13 de maio foi assinada a 
Lei 3.353 pela princesa Isabel, 
governante interina do Brasil abolindo 
a escravidão no país e tornando 
proibida a exploração do trabalhador 
em razão de sua cor, raça ou etnia. 
(VIDAL, 2011, p.22). 

O fim da escravidão com a abolição, ainda não 
trouxe uma boa realidade aos negros dessa época, 
pois junto com a abolição veio também a falta de 
trabalho e de moradia, ou seja, permaneciam em 
situação difícil. Com essa realidade a frente, os ex 
escravos se organizaram para garantir enquanto 
grupo, melhores condições de vida e luta pelos seus 
direitos enquanto seres humanos. 
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Nos dias atuais após muitas lutas, temos no 
calendário nacional o dia 20 de novembro, nesse dia 
comemora-se o Dia Nacional da Consciência Negra, 
mas não podemos deixar para pensar sobre esse 
tema apenas uma vez por ano, é necessário 
desenvolver cada vez mais uma consciência étnico 
racial durante toda a vida. Nesse dia se homenageia 
o líder do Quilombo dos Palmares o Zumbi. Esse 
lugar servia como refúgio dos negros que conseguiam 
escapar do trabalho escravo. 

Essa data, identificada como o dia da 
consciência negra convida a todos a muita reflexão 
com o objetivo de também lembrar o sofrimento dos 
negros ao longo de todo esse período histórico ao 
qual esse povo foi tão explorado. Nesse dia se busca 
cada vez mais conscientizar o mundo que somos 
todos iguais independente da nossa cor da pele, raça 
ou etnia. 

No ano de 2004, com o objetivo de 
regulamentar a lei, o Conselho Nacional de Educação 
(CNE) aprovou o parecer 003/2004 que institui as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnicas Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Esse 
parecer vem com uma diversidade de ações 
pedagógicas para o trabalho no contexto escolar, 
visando sempre a implementação da referida lei. 

Com a aprovação da lei 10639/03, que torna 
obrigatório o ensino da História da África e dos 
afrodescendentes, é importante ressaltar que para 
realmente realizar o que solicita essa lei é primordial 
que a comunidade escolar em parceria com os 
profissionais da educação torne uma ação rotineira 
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durante todo o ano letivo, com debates e discussões 
que produzam reflexões de combate a qualquer 
ação/pensamento preconceituoso. 

Petronília Beatriz Gonçalves e Silva uma das 
relatoras das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana, conforme ela diz, na citação logo abaixo: 

Pedagogias de combate ao racismo e 
a discriminações elaboradas com o 
objetivo de educação étnico-raciais 
positivas têm como objetivo fortalecer 
entre os negros e despertar entre os 
brancos a consciência negra. Entre os 
negros, poderão oferecer 
conhecimentos e segurança para 
orgulharem-se da sua origem africana; 
para os brancos, poderão permitir que 
identifiquem as influências, a 
contribuição a participação e a 
importância da história e da cultura 
dos negros no seu jeito de ser, viver, 
se relacionar com outras pessoas, 
notadamente as negras. (BRASIL, 
2004). 

Com a implementação da lei logo veio a 
realidade da prática escolar, ou seja, professores que 
não tiveram em suas formações essa disciplina, 
tiveram que buscar conhecimento de como trabalhar 
esse tema tão importante com todos, de maneira que 
tornasse as disciplinas mais um momento de reflexão 
e discussão, do que apenas mais uma matéria a ser 
dada. 

Em nossa realidade, atualmente ainda se 
busca uma prática de tirar aquela África estereotipada 
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dos livros didáticos, para uma aula que realmente se 
traga à tona toda trajetória dos africanos, todas as 
conquistas e desenvolvimento em busca da igualdade 
de direitos e valorização do que nos ensinaram com 
suas garras e determinação. 

Quando tratamos de Africanidades Brasileiras, 
o que vem à mente em primeiro lugar é com certeza 
combater aos nossos próprios preconceitos, gestos e 
maneira como enxergamos o outro tão enraizado no 
perfil brasileiro de ser. É preciso buscar sempre a 
superação, desse modo ignorante relativo a cultura 
dos brasileiros descendentes de africanos. 

Para Fonseca (2009) “a educação é um dos 
importantes caminhos para se trazer à tona as 
principais reivindicações das lideranças negras em 
todo o percurso do sistema educacional brasileiro” 

Pensando no trabalho pedagógico em sala de 
aula é tarefa do professor organizar seu planejamento 
com boas situações de aprendizagem que possa 
envolver as crianças a refletir sobre suas ações e da 
comunidade a que pertencem. Que os alunos e 
familiares compreendam a importância das nossas 
atitudes diante do outro, e que os mais experientes 
possuem grande responsabilidade de passar de 
maneira correta todo o histórico a que nossa pátria 
percorreu, e sem dúvidas passar um pouco das 
contribuições que o povo africano trouxe para nosso 
benefício. Enfim é sim no cotidiano, em pequenas 
atitudes, na convivência com o outro que se constrói 
uma sociedade mais justa e mais igualitária. 

De acordo com Carlos Brandão (1995), 
“ninguém escapa da educação. É em casa, na rua, na 
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igreja ou na escola, todos nós envolvemos pedaços 
da vida com ela, se para aprender, para se ensinar, 
para aprender/ensinar”. Ainda segundo o autor, para 
saber, para fazer ou para conviver, todos os dias 
estamos sem perceber misturando a vida com a 
educação. Partindo dessa compreensão, percebe-se 
a importância da educação no individual e na vida 
comunitária dos seres humanos. Finaliza seu 
pensamento dizendo que existe a construção de um 
elo entre o homem e o saber. 

África, arte e cultura 

A arte africana não é sobre representação, 
imitação ou figuração, mas sim sobre significado, 
simbolismo. A todo momento, danças africanas são 
usadas para contar, comunicar ou simplesmente 
viver. Eles são um componente importante da vida 
social. 

A África é muito rica em sua diversidade 
cultural que consequentemente é muito ligada à 
nossa cultura brasileira. Esculturas representadas em 
sua maioria por entalhos em madeira e trabalhos em 
bronze e couro. Também em artes podemos destacar 
as esculturas, pinturas, cerâmica, máscaras 
cerimoniais e vestimentas ligadas a religião. É uma 
cultura valoriza a aparência das pessoas, com muitas 
joias, colares, braceletes e anéis que permaneceram 
como um acessório pessoal importante até 
atualmente. 

O desenvolvimento da mitologia, religião, 
língua, arte e costumes numa relação entre as artes 
e as mentalidades foram fundamentais para um 
desenvolvimento técnico. Assim, a arte identificada 
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como ‘primitiva’ carrega esse termo, pois os 
indivíduos que permaneceram até recentemente em 
um nível técnico inicial que usando ferramentas, mas 
não máquinas. 

As artes de matrizes africanas no cenário 
educacional brasileiro têm uma importante função no 
que tange aspectos relativos a preservação da 
memória, as formas de resistência, ao combate das 
interpretações rasas e ao graus de simbolismo das 
obras 

O estudo das artes africanas concentrou-se 
principalmente na escultura figurativa. Essa escolha 
arbitrária emana da concepção ocidental da criação 
artística clássica. As primeiras classificações 
consistem, assim, numa ordem de criações de áreas 
culturais. Ao entrar em contato com a Europa 
alimentou o cubismo que se tornou uma expressão de 
escala mundial por meio de Pablo Picasso 

Quando tratamos de educação temos um alvo 
principal que é a aprendizagem, e excluir a história 
africana do currículo escolar é uma das várias 
demonstrações de racismo. Para Cunha (1996): 

Não é possível conhecer a História do 
Brasil sem o conhecimento da história 
dos povos que deram início à nação 
brasileira. A exclusão da História 
Africana é uma dentre as várias 
demonstrações do racismo brasileiro. 
(CUNHA, 1996, p. 67). 

De acordo com a citação logo acima, praticar o 
racismo brasileiro é sem dúvidas negar essa 
influência que os povos africanos exercem em nossa 
sociedade. Uma cultura que com certeza deu início a 
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nação brasileira ao qual conhecemos, com muito 
samba, alegria e muitas cores, um povo festivo. 

A Lei nº 10.639 de 9 de janeiro de 2003, tornou 
obrigatório o ensino da História da África e da cultura 
afro-brasileira nas escolas, importante passo para 
que possamos conhecer e valorizar nossa cultura 
brasileira. 

No Brasil, a partir da promulgação da 
Lei nº 10.639/2003 e das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-brasileira e Africana, foi 
estabelecido um marco legal, político e 
pedagógico de reconhecimento e 
valorização das influências africanas 
na formação da sociedade brasileira e 
do protagonismo da população afro-
brasileira na formação social, política e 
econômica do país (BRASIL, 2013, 
p.7). 

A ligação do nosso Brasil com o país da África, 
tem suas raízes do outro lado do Atlântico, ou seja, foi 
de lá que vieram os negros africanos, para se 
tornarem mão de obra escrava. Mesmo para esse 
objetivo, os africanos não deixaram de lado suas 
tradições e costumes, trazendo-os. Com isso a 
contribuição dos negros a nossa cultura é muito 
importante para o nosso povo brasileiro. 

São muitas as contribuições africanas para a 
nossa cultura brasileira em diversos aspectos como a 
dança, música, religião, culinária e seu idioma. Se 
percebe essas influências em grande parte do país, 
em estados como a Bahia o Maranhão e 
Pernambuco, aparecem também em Alagoas e Minas 
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Gerais, bem como, no Rio de Janeiro e em São Paulo 
e por fim em Rio Grande do Sul esse tipo de cultura 
afro-brasileira se destaca devido a essa migração dos 
escravos. 

Devemos também a cultura africana 
influências na culinária regional, na Bahia por 
exemplo, onde foi iniciado o dendezeiro, que é uma 
palmeira africana que se consegue extrair o azeite-
de-dendê tão conhecido por nós, mas muitas vezes 
suas raízes ainda muito desconhecida pela 
população. 

Já quando pensamos em música, a cultura 
africana contribuiu com inúmeros ritmos que hoje, faz 
parte da nossa boa música popular brasileira. Os 
diversos gêneros musicais coloniais que tiveram 
influência africana, como o ritmo do lundu, 
terminaram dando origem à base rítmica do maxixe, 
samba, choro, bossa-nova e outros gêneros musicais 
mais atuais. Também assim como a música foram 
construídos instrumentos musicais brasileiros, como 
o berimbau, o afoxé e o agogô, que são de pura 
origem africana. O berimbau por sua vez, é o 
instrumento bastante utilizado para criar o ritmo que 
acompanha os passos de uma roda de capoeira, que 
é uma mistura de dança e arte marcial criada pelos 
escravos no Brasil colonial. Para Marcelo Paixão 
(2006): 

São os negros (pretos e pardos) os 
que formam a maioria daquela 
população hoje privada do acesso aos 
serviços públicos e aos empregos de 
melhor qualidade, os que sofrem com 
mais intensidade o drama da pobreza, 
da indigência, e a violência urbana 
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doméstica e policial. O racismo, tal 
como praticado no Brasil, tende a 
considerar tais aspectos de realidade 
normais, desde que envolvam 
primordialmente a população 
afrodescendente. O modelo brasileiro 
de relações raciais consagra e 
eterniza as disparidades entre 
brancos, negros e indígenas em nosso 
país. (PAIXÃO, 2006, p. 21) 

Infelizmente o que diz a citação acima ainda é 
fato. Todas as chagas que envolvem a sociedade, 
têm a tendência a envolver a população 
afrodescendente. Ainda o modelo brasileiro fortalece 
a discriminação de povos, mesmo tendo influências 
tão fortes. 

Música 

Musicalidade e arte africana hoje fazem parte 
de nosso cotidiano, precisamos cada vez mais 
compreender as manifestações que nos caracterizam 
enquanto nação, bem como as instâncias que se 
desdobraram em torno das contribuições. A 
musicalidade representa uma forma de manifestação 
artística que para o africano além do significado 
rítmico também tinha caráter ritualístico e da dinâmica 
a vida das pessoas. 

A música possui um grande espaço na cultura 
africana é também de grande importância mundial. 
Os primeiros ritmos de origem africana, no Oeste da 
África, foram transmitidos por meio do tráfego de 
escravos advindos do Atlântico, resultando em estilos 
musicais como o nosso famoso samba, blues, jazz, 
reggae, rap, e também o rock e roll. O nosso 
repertório musical brasileiro recebeu grande 
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influência que vieram dos escravos e africanos, estes 
com seus ritmos bastante frenéticos e instrumentos 
rudimentares. 

Existe grande influência africana no Brasil. As 
pessoas negras escravizadas em nosso país tiveram 
significativa importância nas Américas, está se dá 
com o trabalho e a influência cultural, o mesmo 
ocorreu com a música. 

No que se refere ao Brasil, a história 
da música está relacionada, 
diretamente, a combinação de 
elementos de diferentes culturas, 
sendo estas indígenas (nativos), 
africanas (escravos) e europeia 
(colonizadores), formando uma série 
de estilos musicais, dentre estes 
podemos citar o samba, os cantos 
religiosos, os cânticos ritualísticos, a 
ciranda o coco de roda (MORAES 
2000, RAMOS, 2010 apud AZEVEDO, 
2013, p.15). 

Conforme Alencastro e Renaux (2004, p. 314), 
entre 1550 e 1850 cerca de quatro milhões de 
africanos vieram deportados ao Brasil. 

A contribuição africana e sua 
influência na formação da música 
brasileira foram bem mais fortes que a 
indígena, desempenhando importante 
papel na história da música colonial no 
brasil. A musicalidade inata do 
africano o destinava a ser criador e 
intérprete da música que se fazia 
então no Brasil (MAGALHÃES, 2006. 
p. 26). 

Por volta de 1538, os primeiros grupos de 
escravos trazidos da África, chegam para o trabalho 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

260 

 

braçal nas lavouras de nosso Brasil. Junto com eles 
trazem suas músicas e danças, idiomas. Assim, as 
principais características dos africanos é a 
musicalidade e seus ritmos de dança compostos por 
diferentes instrumentos e melodias. 

Se tratando do africano, podemos 
afirmar que estes tiveram grandes 
contribuições para a música brasileira. 
Eles chegaram ao Brasil como 
escravos e trouxeram consigo alguns 
instrumentos de percussão, como a 
cuíca, a atabaque, o ganzá, mas seus 
cantos e danças seguiam os ritmos 
dos sons que eles já tinham 
conhecimento. Porem ao terem 
contato com os índios e portugueses 
os negros iniciam a criação de 
músicas e arranjos instrumentais 
característicos, embalados pelo 
ambiente que aqui encontraram 
(LOUREIRO, 2001 apud AZEVEDO, 
2013. p. 14). 

A música brasileira recebeu muita influência da 
cultura afro-brasileira como por exemplo o samba, 
maracatu, afoxé e a capoeira entre outros. 

Trajes 

É o traje o nome dado a vestimenta 
utilizada pelos povos nativos do continente, por 
inúmeras vezes substituídas por roupas trazidas 
pelos colonizadores europeus, com características 
mais de roupas ocidentais. 

Essa influência ocidental chega através das 
roupas usadas revendidas no mercado africano. A 
vestimenta das mulheres africanas, são bastante 
originais, basicamente em sua maioria utilizam-se de 
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panos ou cangas com cores fortes que enrolam no 
corpo como vestidos, cangas, capulanas, entre 
outras, os tecidos são de excelente padronagem. 

Uma cultura que valoriza a aparência das 
pessoas, com muitas joias, colares, braceletes e 
anéis que permaneceram como um acessório pessoal 
importante até atualmente. As máscaras são bastante 
utilizadas em cerimônias e rituais. 

Idioma 

A maior parte dos países africanos adaptou 
como uma das suas línguas oficiais, o português, o 
francês e o inglês. Historicamente existem de mais de 
mil línguas, que estão atualmente divididas em quatro 
famílias. 

Religião 

As mais tradicionais envolvem inúmeros 
ensinamentos no que diz respeito as práticas 
africanas bem como os rituais. Objetivo principal 
dessas religiões é a busca de um povo para 
compreender o divino. Essas religiões que acreditam 
no divino são as que não foram alteradas pelas mais 
recentemente, como o cristianismo, islão, judaísmo 
entre outras. Dados estimam que estas religiões 
sejam seguidas por volta de cem milhões de 
seguidores em todo território africano. 

O que acontece é que no geral os africanos na 
maioria das vezes reconhecem a existência de um 
Deus supremo ou chamado Demiurgo que para eles 
também é responsável pela criação do nosso 
Universo. É um povo que traz muitas das suas 
histórias tradicionais Africanas, que descrevem de 
como Deus ou seu filho, uma vez que passou por 
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vivencias entre os homens, mas quando a partir do 
momento em que os homens fizeram algo que 
ofendeu a Deus, esse mesmo divino retirou-se para 
os céus. 

Arte e cultura africana nas escolas 

Os parâmetros deixam claro a necessidade 
dessa aprendizagem nos primeiros anos de vida da 
criança, fase ideal para se promover a eliminação de 
toda e qualquer forma de preconceito, discriminação 
e racismo. 

É significativo para o 
desenvolvimento humano, para a 
formação da personalidade e 
aprendizagem. Nos primeiros anos de 
vida, os espaços coletivos 
educacionais que a criança pequena 
frequenta são privilegiados para 
promover a eliminação de toda e 
qualquer forma de preconceito, 
discriminação e racismo. As crianças 
deverão ser estimuladas desde muito 
pequenas a se envolverem em 
atividades que conheçam, 
reconheçam e valorizem a importância 
dos diferentes grupos étnicos-raciais 
na construção da história e da cultura 
brasileira. (BRASIL, 2009b, p.10) 

A escola tem grande responsabilidade de 
construir junto aos seus alunos e comunidade que 
atende a compreensão de que o nosso país possui 
uma identidade cultural bastante especifica no 
mundo. 

Essa especificidade é devida a essa interação 
de povos diferentes, ou seja, por nossa diversidade 
cultural. Saber e valorizar essa diversidade é 
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possibilitar uma construção de conhecimentos 
significativos a nossa cultura. Portanto é importante 
desenvolver essa compreensão desde os primeiros 
anos de vida, iniciando em casa com sua família e em 
continuidade nas creches e educação infantil e levada 
para toda a vida. 

Assim, o ambiente escolar é sem sombra de 
dúvidas o espaço mais favorável para que essa troca 
aconteça, a escola precisa sempre oferecer novas ou 
renovadas situações que possibilitem a construção de 
novos conhecimentos e não ao contrário que 
dificultem a aprendizagem. Como ilustra a citação de 
Marisa Costa (2010) logo abaixo: 

A escola é uma instituição social com 
objetivo explícito: o desenvolvimento 
das potencialidades físicas, cognitivas 
e afetivas dos alunos, por meio da 
aprendizagem dos conteúdos 
(conhecimentos, habilidades, 
procedimentos, atitudes e valores) 
que, aliás, deve acontecer de maneira 
contextualizada desenvolvendo nos 
discentes a capacidade de tornarem-
se cidadãos participativos na 
sociedade em que vivem (COSTA, 
2010, p. 73). 

Um dos grandes desafios da escola, 
transformar esse ambiente em um espaço que 
possibilite e estimule o aprendizado, ou seja, esse 
espaço precisa ser transformador, deve ser um 
encontro constante de novos conhecimentos, 
ambiente curioso, criativo, carregado de atitudes de 
solidariedade, tolerância e principalmente valorização 
das diferenças. Vem ilustrar a citação abaixo: 

Devemos inferir, portanto, que a 
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educação de qualidade é aquela 
mediante a qual a escola promove, 
para todos, o domínio dos 
conhecimentos e o desenvolvimento 
de capacidades cognitivas e afetivas 
indispensáveis ao atendimento de 
necessidades individuais e sociais dos 
alunos (LIBÂNEO, 2005, p.117). 

No combate ao racismo, ambiente escolar é 
sem sombra de dúvidas o espaço mais favorável para 
que essa troca aconteça, a escola precisa sempre 
oferecer novas ou renovadas situações que 
possibilitem a construção de novos conhecimentos e 
não ao contrário que dificultem a aprendizagem. 
Como ilustra a citação logo abaixo: 

De acordo com Soares (2003, p. 161) “a escola 
precisa estimular as diferenças e dar significados 
para oportunizar e produzir saberes em diferentes 
níveis de aprendizagens. Ainda segundo esse autor, 
uma instituição escolar precisa ser um ambiente 
adequado para oportunizar esses encontros, o de 
produção e de compartilhamento de novos saberes. 
Esse espaço tem: 

O grande desafio que se coloca é a 
necessidade de entender a relação 
entre cultura e educação. De um lado 
está a educação e do outro a ideia de 
cultura como lugar ou fonte, de que se 
nutre o processo educacional, onde se 
formam pessoas e consciência. 
(SOARES, 2003 p,165). 

Para Moreira, (1999, p. 89) de fato as crianças 
quando adentram na escola “já possuem 
conhecimentos, conceitos, informações, experiências 
vividas e até preconceitos derivados de vários 
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atuantes socializadores, tais como, a família, vizinhos 
e meios de comunicação”. 

Devido a isso, o educador precisa estar 
sempre atento a qualquer movimento que venha 
alimentar o que as crianças já trazem de suas 
vivencias de maneira negativa. Os responsáveis por 
esse lugar, devem sim enriquecer as boas atitudes, 
valorizando-as, incentivando a semear. Em um 
trabalho coerente, combater qualquer ação 
preconceituosa. 

Com esse pensamento, segundo Alves, a 
escola, na qualidade de organização formal de 
interesse público, deve: 

Proporcionar de uma forma 
sistemática e sequencial a instrução 
(transmitindo e produzindo 
conhecimentos e técnicas), a 
socialização (transmissão e 
construção de normas, valores, 
crenças, hábitos e atitudes) e a 
estimulação (promoção do 
desenvolvimento integral do 
educando) das gerações mais jovens. 
(ALVES, 2000, p.55). 

Já para formosinho (1992, p.59): a escola é: 
uma organização específica de educação formal, 
marcada pelos traços da sistematicidade, 
sequencialidade, contato direto e prolongado e pelo 
interesse público dos serviços que prestam e 
certificação dos saberes que proporciona. 

De acordo com Diogo (2006), ele concebe o 
espaço escolar como: 

Um veículo de transformação social, 
económico e cultural, que em parceria 
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com as famílias e outros agentes 
comunitários pode desencadear 
movimentos sociais, que contrariem os 
constrangimentos impostos pelas 
forças reprodutoras, e acrescenta 
ainda que a escola para além de 
reproduzir adapta e transforma o que 
é transmitido pela realidade 
circundante. (DIOGO, 2006, p.24). 

Outro autor que vem ilustrar essa mesma ideia 
a respeito da escola. Este acrescenta ainda que a 
escola é um espaço que possibilita o encontro entre 
iguais e que possibilita a convivência com a diferença, 
ou seja, isso ocorre de maneira qualitativa distinta ao 
núcleo familiar. Portanto a escola: 

Possibilita lidar com a subjetividade, 
havendo oportunidade para os alunos 
falarem de si, trocarem ideias, 
sentimentos. Potencialmente, permite 
a aprendizagem de viver em grupo, 
lidar com a diferença, com o conflito. 
De uma forma mais restrita ou mais 
ampla, permite o acesso aos diversos 
códigos culturais necessários. 
(PEREIRA, 2007, p.107). 

É um ambiente muito rico para aprender a 
viver, a conviver com o outro, bem como a se 
conhecer, diante dos conflitos que possam vir a 
acorrer. É um lugar, longe da proteção familiar, do 
ambiente do trabalho, em que pessoas diferentes, 
precisam conviver com modos de perceber as coisas, 
e que uma precisa respeitar a opinião, o modo de 
pensar do outro, sem deixar de se colocar. Neste 
sentido Sousa (2002) salienta que: 

A escola não pode, por isso, silenciar 
as vozes que lhe pareçam dissonantes 
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do discurso culturalmente 
padronizado, uma vez que não opera 
no vazio. Não vale a pena pretender 
unificá-la de maneira abstrata e 
informal, quando ela se realiza num 
mundo profundamente diverso. 
(SOUZA, 2002, p.4). 

Essa mesma autora acrescenta ainda mais: 

A escola é considerada como um lugar 
onde podemos encontrar e conviver 
com os amigos, o lugar onde se 
aprende a ser educado, o lugar onde 
se aumenta os conhecimentos. A 
escola pode e deve ser um espaço de 
formação ampla do aluno, que 
aprofunde o seu processo de 
humanização, aprimorando 
habilidades que nos tornam humanos. 
O acesso ao conhecimento, às 
relações sociais, às experiências 
culturais diversas, pode contribuir 
como suporte no desenvolvimento do 
aluno como sujeito sociocultural e no 
aprimoramento da sua vida social. 
(SOUZA, 2002, p.5). 

O grande desafio de acordo com Libâneo 
(2005, p.116) “é o de incluir, nos padrões de vida 
digna, os milhões de indivíduos excluídos e sem 
condições básicas para se constituírem cidadãos 
participantes de uma sociedade em permanente 
mutação” 

Como podemos perceber, todos os autores 
aqui citados, trazem a importância do ambiente 
escolar, como espaço de convivência. Nenhum outro 
substitui esse ambiente tão rico em oportunidades 

A sala de aula, ambiente mais restrito, mas 
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nem por isso menos importante, pois é: 

Na sala de aula que se encontra de 
algum modo uma múltipla diversidade 
de culturas com diferentes saberes, 
sistemas de valores, crenças e de 
interpretações do mundo, hábitos, 
modos de agir, expectativas, 
necessidades e projetos de vida. 
(PERESTRELO, 2000 p.37). 

Neste sentido ainda esse mesmo autor, 
acrescenta que é impossível ignorar que “a nossa 
sala de aula, tem vindo a tornar-se cada vez mais 
heterogéneas. Temos de reconhecer que estas 
diferentes pertenças são uma fonte de riqueza 
inesgotável”. 

Segundo Miranda (2004, p. 27) uma das 
formas do professor fazer a gestão da diversidade na 
sala de aula é através de “formação de grupos 
heterogêneos e a abordagem diferenciada são 
necessárias e eficazes na gestão da diversidade na 
sala de aula”. 

A maneira como o professor constrói sua 
prática em sala de aula, aproveitando essa 
diversidade, é muito importante, pois ele ao formar 
esses grupos heterogêneos ele está favorecendo 
novos saberes, novas aprendizagens. Como ilustra o 
que foi dito Alarcão sobre o professor reflexivo, pois 
este: 

Baseia-se na consciência da 
capacidade de pensamento e reflexão 
que caracteriza o ser humano como 
criativo e não como mero reprodutor 
de ideias e práticas que lhe são 
exteriores. É central, nesta 
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conceptualização, a noção do 
profissional como uma pessoa que, 
nas situações profissionais, tantas 
vezes incertas e imprevistas, atua de 
forma inteligente e flexível, situada e 
reativa. (ALARCÃO, 2004, p.41). 

Para Cardoso (2001, p. 47), o professor deve 
“compreender o aluno, e tudo o que este transporta 
para a sala de aula, deve estar consciente acerca das 
suas opiniões, perspectivas, concepções e 
sentimentos, enquanto cidadão e professor numa 
sociedade multicultural. Complementa ainda esse 
mesmo autor: 

Os profissionais da educação devem 
ser profissionais da cultura, e não de 
um padrão único de aluno, de 
currículo, de conteúdo, de práticas 
pedagógicas e de atividades 
escolares. Somos diferentes em 
raça/etnia, nacionalidade, sexo, idade, 
género, crenças, classe. Tudo isso 
está presente na relação 
professor/aluno. (CARDOSO, 2001, p. 
49). 

Os autores Stoer e Cortesão (1999, p.58), por 
seu lado defendem a formação do professor 
inter/multicultural, como agente promotor de uma 
democracia aprofundada, indicando as suas 
principais características e os seus pressupostos 
estruturantes: De acordo com eles é preciso: 

• Encarar a diversidade cultural como 
fonte de riqueza para o processo de 
ensino/aprendizagem; promove a rentabilização de 
saberes e de culturas; 

• Toma em conta a diversidade cultural na 
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sala de aula tornando-a condição de confrontação 
entre culturas; 

• Refaz o mapa da sua identidade cultural 
para ultrapassar o etnocentrismo cultural; 

• Defendem a descentração da escola – a 
escola assume-se como parte da comunidade local; 

• Conhece diferenças culturais através do 
desenvolvimento de dispositivos pedagógicos na 
base da noção de cultura como prática social. 

Considerações finais 

Durante essa pesquisa constatamos, que é 
possível sim desenvolver um excelente trabalho no 
que diz respeito ao ensino da História e da Cultura 
Africana e Afro-brasileira com crianças. 

Esse trabalho bem estruturado respeitando o 
cuidar e o brincar, favorecerá culturalmente a 
valorização do negro e de sua imensa contribuição 
para a formação e construção desta nação que ainda 
luta contra todos os fatores que a incentivam a 
valorizar a riqueza desse país que é a pluralidade 
cultural. Somos um país abençoado pois temos 
diferenças, raças, credos, características que só vem 
enriquecer nosso histórico cultural. O trabalho com a 
cultura das africanidades possibilita a ampliação dos 
conhecimentos já adquiridos pela criança 

Existem centenas de formas para se trabalhar 
o tema africanidade permeada em nossa cultura 
desde a primeira infância. Com as crianças, podemos 
trabalhar música, trazendo seu ritmo, utilizando os 
instrumentos musicais. Acredito que dar à criança a 
oportunidade de brincar, cantar e dançar é investir 
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num caminho de busca da essência o ato, da mente, 
da voz e do pertencimento inventando o prazer de ser 
e de viver a felicidade. 

Cabe a escola desenvolver um trabalho 
coletivo que valorize a todos, não favoreça qualquer 
tipo de estereotipo de padrão de beleza ou seja qual 
for a característica. É preciso formar cidadãos cada 
vez mais receptivos, pessoas que compreendam o 
processo histórico ao qual passamos e estamos 
evoluindo ainda mais, para transformar a nossa 
sociedade em uma tão sonhada sociedade 
democrática justa e igualitária. 
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PRODUÇÕES MUSICAIS EM 
SALA DE AULA 

TATIANA BARBOSA DA SILVA 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Por meio do contato com a música a 

criança aprende a conviver melhor com outras 

crianças, estabelecendo um diálogo mais 

harmonioso, o que contribui para relação 

interpessoal e o convívio em sociedade, 

promovendo ainda o desenvolvimento do 

senso de colaboração e respeito mútuo, já que 

ela proporciona mais segurança emocional e 

confiança porque, ao praticá-la, as crianças 

conseguem liberar suas angústias.  

Para melhor compreender os 

benefícios que a música traz para o indivíduo, 

a autora deste trabalho buscou 

fundamentarem-se em autores considerados 

autoridades na área, como Loureiro (2003) e 

Amato (2006), e, ainda, respaldou-se na 

legislação educacional brasileira, como na Lei 
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de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), Lei n° 9394/96, na Lei Nº 11.769, de 18 

de agosto de 2008, que trata da inclusão do 

ensino da música nas escolas, no Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCNEI) e nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN). 

 A música na educação brasileira 

ainda é vista como acessório para 

entretenimento, como um recurso de reposição 

em momentos em que não se é possível 

cumprir o planejado pelo currículo escolar, sem 

a importância devida como material didático-

pedagógico que possa contribuir para o 

desenvolvimento no ensino aprendizado do 

aluno e a formação do homem.  

As escolas tentam enquadrar-se 

para a inclusão da nova disciplina usando 

estratégias, nas maiorias das vezes, 

inadequadas, reforçando a ideia de que essa 

atividade, como conhecimento científico, não 

apresenta o mesmo valor das outras 

disciplinas. 
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Uma vez que a música tem 

expressão por meio dos sons, uma obra que 

ainda não tenha sido interpretada só existe 

como música na mente do compositor que a 

concebeu. O momento da interpretação é 

aquele em que o projeto ou a partitura se 

tornam música viva. 

 As interpretações são importantes 

na aprendizagem, já que tanto o contato direto 

com elas quanto a sua utilização como modelo 

são maneiras de o aluno construir 

conhecimento em música. Além disso, as 

interpretações estabelecem os contextos que 

os elementos da linguagem musical ganham 

significado. As improvisações situam-se entre 

as composições e as interpretações. São 

momentos de composição coincidindo com 

momentos de interpretação. Na aprendizagem, 

as atividades de improvisação devem ocorrer 

em propostas bem estruturadas para que a 

liberdade de criação possa ser alcançada pela 

consciência dos limites.  
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Em sala de aula 

 

Nas produções musicais em sala de 

aula, é importante compreender claramente a 

diferença entre composição e interpretação. 

Numa canção, por exemplo, elementos como 

melodia ou letra fazem parte da composição, 

mas a canção só se faz presente pela 

interpretação, com todos os demais elementos: 

instrumentos, arranjos em sua concepção 

formal, arranjos de base com seus padrões 

rítmicos, características interpretativas, 

improvisações, etc.  

O intérprete experiente sabe permitir 

que as mais sutis nuanças da canção 

interpretada inscrevam-se na sua voz, que 

passa a ser portadora de uma grande 

quantidade de elementos da linguagem 

musical. Para que possa ser capaz de fazer o 

mesmo, o aluno necessita das interpretações 

como referência e de tempo para se 

desenvolver por meio delas, até que adquira 
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condições de incorporar a canção com todos os 

seus elementos. 

 A canção oferece ainda a 

possibilidade de contato com toda a riqueza e 

profusão de ritmos do Brasil e do mundo, que 

nela se manifestam especialmente por meio de 

um de seus elementos: o arranjo de base. Nas 

atividades com esse elemento é importante 

lembrar que se considera música, por exemplo, 

tanto uma batucada de samba quanto uma 

canção que a utilize como arranjo de base. 

Segundo Nogueira (2003), pesquisas 

no final do século XX confirmam a importância 

da música no desenvolvimento da criança. De 

acordo com ela quanto maiores forem os 

estímulos recebidos pela criança, maior será o 

seu desenvolvimento intelectual. Quando se 

trabalha sons, se desenvolvem as capacidades 

auditivas, trabalhando gestos e dança, se 

desenvolvem a coordenação motora e a 

atenção e, com o canto, a criança estará 

descobrindo suas capacidades e 
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estabelecendo relações com o meio em que 

vive. 

Conforme Nogueira. (2003, p.3): Outra 

linha de estudos aponta a proximidade entre a 

música e o raciocínio lógico matemático. 

 Segundo Schaw, Irvine e Rauscher 

(apud Cavalcante, 2004) pesquisadores da 

Universidade de Wisconsin, alunos que 

receberam aulas de música apresentavam 

resultados de 15 a 41% superiores em testes 

de proporções e frações do que os de outras 

crianças. Em outra investigação, Schaw 

verificou que alunos de 2 ª. Série que faziam 

aulas de piano duas vezes por semana, 

apresentaram desempenho superior em 

matemática aos alunos de 4 ª série que não 

estudavam música.  

De acordo com a autora, resultados de 

pesquisas também comprovam a importância 

da música clássica como estímulo à 

concentração.  

Conforme experiências realizadas com 

dois grupos de crianças em fase de 
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aprendizagem que apresentaram resultados 

favoráveis à aplicação da música, o que foi 

comprovado por meio de experimento em que 

um grupo de crianças tinha essa atividade e o 

outro não. Ainda, quanto aos possíveis 

benefícios que traria, a autora revela que, além 

de ser de grande contribuição para ao 

desenvolvimento cognitivo, auditivo e corporal, 

ela mostra indícios de ser um grande 

instrumento para o desenvolvimento nos 

campos afetivo e social. 

 A autora diz que a música, seja por 

meio de aprendizado de um instrumento ou 

apenas pela apreciação, potencializa a 

aprendizagem cognitiva especialmente no 

aspecto do raciocínio lógico, memória e 

abstração, mas é importante não deixar de 

lembrar-se de sua importância na questão 

afetiva, já que vivemos em uma sociedade 

competitiva que valoriza somente os 

conhecimentos lógicos, raciocínios rápidos e 

criatividade e que, sem dúvida, a música 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

282 

 

também abrange o aspecto emocional do ser 

humano. 

Para que a aprendizagem da música 

possa ser fundamental na formação de 

cidadãos é necessário que todos tenham a 

oportunidade de participar ativamente como 

ouvintes, intérpretes, compositores e 

improvisadores, dentro e fora da sala de aula.  

Envolvendo pessoas de fora no 

enriquecimento do ensino e promovendo 

interação com os grupos musicais e artísticos 

das localidades, a escola pode contribuir para 

que os alunos se tornem ouvintes sensíveis, 

amadores talentosos ou músicos profissionais. 

 Incentivando a participação em shows, 

festivais, concertos, eventos da cultura popular 

e outras manifestações musicais, ela pode 

proporcionar condições para uma apreciação 

rica e ampla que o aluno aprenda a valorizar os 

momentos importantes em que a música se 

inscreve no tempo e na história. (Brasil.1997). 
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Disciplina Artes 

 

Em relação aos dias atuais, conforme 

Loureiro (2003), a música na educação escolar 

brasileira está ausente há várias décadas. O 

motivo, dentre vários fatores, foi a perda de 

identidade ao passo que a disciplina, o ser 

transformada 1971 em um dos componentes 

da disciplina artes. No entanto com a intenção 

de superação da pedagogia tecnicista da 

época e as preocupações na formação de 

indivíduos criativos capazes de enfrentarem os 

novos desafios promoveram sua reinserção 

nos currículos da escola fundamental. 

 

Ainda que esses 
procedimentos venham sendo 
repensados, muitas 
instituições encontram 
dificuldades para integrar a 
linguagem musical ao contexto 
educacional. Contata-se uma 
defasagem entre o trabalho 
realizado na área da música e 
nas demais áreas do 
conhecimento, evidenciada 
pela realização de atividades 
de reprodução e imitação em 
detrimento de atividades 
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voltadas á criação e á 
elaboração musical. Nesses 
contextos, a música é tratada 
como se fosse um produto 
pronto, que se aprende a 
reproduzir, e não uma 
linguagem cujo conhecimento 
constrói. (BRASIL, 1998, p. 
45). 

 
 

A autora afirma ainda que a prática é 

bem diferente do proposto pelas leis. Segundo 

a autora, além da falta de infraestrutura, o 

professor não possui o conhecimento 

necessário e acaba transmitindo-o de acordo 

com sua própria percepção sem os 

embasamentos técnicos e científicos devidos, 

logo, ensina conforme aprendeu, priorizando e 

considerando apenas o seu próprio 

conhecimento, ignorando a música apreciada 

pelos alunos e suas vivências. Os conteúdos 

por sua vez terminam sendo são fragmentados, 

desatualizados, abstratos, direcionando o seu 

ensino a uma educação imposta, deixando de 

lado a educação musical de qualidade da 

escola. 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

285 

 

 Assim como Loureiro (2003), outros 

autores compreendem o exercício dessa 

atividade como elemento auxiliar em vários 

aspetos no desenvolvimento da criança. Dentre 

eles, Correia (2010) a elege sendo 

imprescindível na educação.  

Segundo o autor, pedagogicamente ela 

é um recurso que enriquece o processo 

educacional e atribuindo a ela um grande valor 

artístico, estético, cognitivo e emocional. Para 

ele, a linguagem musical oferece 

possibilidades interdisciplinares.  

De acordo com esse autor, a música 

possui caráter racional, subjetivo e emocional e 

certamente poderá auxiliar no processo ensino-

aprendizagem, já que por apresentar 

característica interdisciplinar é de grande valia 

como instrumento metodológico e didático-

pedagógico. Acrescenta que a linguagem, 

especialmente textual, pode ser potencializada 

por meio da utilização da linguagem musical, 

que serve ao processo de ensino 

aprendizagem e também como método 
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alternativo para se aplicar à educação. 

Conforme se observa no Referencial Curricular 

Nacional. 

 Para a Educação Infantil, RCNEI 

(1998), a música é entendida como linguagem 

musical com capacidade de comunicar 

sensações e sentimentos por meio do som e do 

silêncio e está presente em todas as culturas, 

e na Grécia antiga já era considerada 

fundamental na formação dos futuros cidadãos, 

ao lado da Matemática e da Filosofia. 

 Desde quando bebê e em 
toda a formação do homem, a 
música é essencial para 
integração social. ...trabalho 
com música deve considerar, 
portanto, que ela é um meio de 
expressão e forma de 
conhecimento acessível aos 
bebês e crianças, até aquelas 
que apresentem necessidades 
especiais. A linguagem 
musical é excelente meio para 
o desenvolvimento da 
expressão, do equilíbrio, da 
autoestima e 
autoconhecimento, além de 
poderoso meio de integração 
social. (BRASIL, 1998 pg.47).  
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Conforme o Referencial Curricular 

Nacional Para a Educação Infantil RCNEI 

(1998), o canto desempenha um papel de 

grande importância na educação musical 

infantil, já que integra a melodia com o ritmo, 

sendo um excelente meio para desenvolver a 

audição, já que as crianças, ao cantar, imitam 

o que ouvem o que influencia de maneira 

extremamente positiva no desenvolvimento da 

audição. Ao imitar, as crianças desenvolvem a 

elaboração do repertório de informações que 

se transformará em uma linguagem que servirá 

para que se comuniquem posteriormente. 

 

A importância da música 

 

A educadora musical Elvira Drummond 

(2010) defende a importância da música para o 

desenvolvimento dos hemisférios direito e 

esquerdo do cérebro. Conforme a autora, essa 

prática ajuda a ativação dos neurônios, 

promovendo desenvolvimento motor e social 

ao processo de aquisição da linguagem. A 
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educadora afirma que está cientificamente 

comprovado que a música amplia as redes 

neurais, o que ajuda o desenvolvimento 

cognitivo. Como afirma Stefani (1989), “ouvido 

para música” não é algo inato, já que essa 

habilidade se forma aos poucos, com trabalho, 

e são necessários, sobretudo, muitos 

exercícios de motivação.  

Ainda exemplifica dizendo que, assim 

como o ouvido do pastor se forma em contato 

com os sons que ouve e que necessita para 

exercer tal função, o mesmo acontece com o 

ouvido de um mecânico e, da mesma forma, o 

do músico que, com o treino, aprende a 

perceber o som do instrumento. Dessa forma, 

o esforço para aprendizagem da música é 

muito importante e há necessidade de muito 

treino, porém não de um aprendizado 

tecnicista, mas, sim, um esforço na busca por 

compreender cada passo, saber que habilidade 

para a percepção musical só surge com 

dedicação. 
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A música é compreendida como forma 

de ampliar o conhecimento cultural das 

crianças e jovens no período que abrange a 

educação básica e, também, como fator que 

contribui para o desenvolvimento no ensino-

aprendizagem escolar. A educação musical na 

escola deveria objetivar despertar a 

sensibilidade musical, o desenvolvimento 

cognitivo, o afetivo e as relações interpessoais, 

tendo em vista que seu caráter cultural 

diversificado propicia o respeito pelas 

diferentes culturas e pode contribuir para o 

desenvolvimento da criança, dando a ela 

oportunidade de conhecimento e valorização 

da vida e, por apresentar caráter 

interdisciplinar, é favorável sua inserção no 

currículo escolar.  

Na concepção de Correia (2010), essa 

atividade auxilia na aprendizagem e é 

componente histórico de qualquer época, ajuda 

no estudo de questões sociais e políticas e, 

para o professor, serve de instrumento 

didático-pedagógico em vários seguimentos de 
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forma prazerosa, auxiliando também na 

expressão e comunicação e no 

desenvolvimento do raciocínio lógico. Portanto, 

deveria ser incentivada a interdisciplinaridade e 

os currículos de ensinos deveriam adotá-las 

para trabalhar a cooperação, socialização, 

minimizando, assim, as barreiras que atrasam 

a democratização curricular do ensino. 

 

Linguagens Universais 

 

A música é uma linguagem universal, 

tendo participado da história da humanidade 

desde as primeiras civilizações. Na Grécia 

Clássica o ensino da música era obrigatório e 

há indícios de que já havia orquestras naquela 

época.  

 

Pitágoras, filósofo grego da 
Antiguidade, ensinava como 
determinados acordes 
musicais e certas melodias 
criavam reações definidas no 
organismo humano. Pitágoras 
demonstrou que a sequência 
correta de sons, se tocada 
musicalmente num 
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instrumento, pode mudar 
padrões de comportamento e 
acelerar o processo de cura 
(BRÉSCIA, P.31,2003). 

 
 

Antes mesmo de nascer, o bebê já é 

capaz de escutar. A partir do quinto mês de 

gestação, ele ouve batidas do coração da mãe 

(além de todos os outros barulhos do 

organismo) reconhece a voz dela. E reage a 

esses estímulos, virando a cabeça, chutando 

ou mexendo os braços, além de ficar com o 

coração batendo mais rápido.  

O bebê nasce, cresce, torna-se adulto 

e os sons continuam a provocar essas e outras 

reações mais sofisticadas: eles evocam 

memórias e pensamentos, comunicam, 

provocam sensações, emocionam e 

movimentam. 

Existem diversas definições para 

música. Mas, de modo geral, ela é considerada 

ciência e arte, na medida em que as relações 

entre os elementos musicais são relações 

matemáticas e físicas; a arte manifesta-se pela 

escolha dos arranjos e combinações. 
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A musicalização é um poderoso 

instrumento que desenvolve, na criança, além 

da sensibilidade à música, qualidades 

preciosas como: concentração, a coordenação 

motora, a sociabilizarão, a audição, o respeito 

a si próprio e ao grupo, a destreza do 

raciocínio, a disciplina pessoal, o equilíbrio 

emocionais e inúmeros outros atributos que 

colaboram na formação do indivíduo. O 

processo de musicalização deve destina-se a 

todos, buscando desenvolver esquemas de 

apreensão da linguagem musical. 

Durante o processo de aprendizagem, 

adquire-se uma sensibilidade que é construída 

num ambiente em que, (...) as potencialidades 

de cada indivíduo (sua capacidade de 

discriminação auditiva, suas emotividades 

etc.). 

 São trabalhadas e preparadas de 

modo a compreender e reagir ao estímulo 

musical (Penna, 1990, p.22). Musicalizar é 

ainda, (...) desenvolver os instrumentos de 

percepção necessários para que o individuo 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

293 

 

possa ser sensível a musica, apreendê-la, 

recebendo o material sonoro/musical, como 

significativo (Penna, 1990, p.22). 

 

O Ensino por meio dos Gêneros Textuais 

 

Bakhtin (2003, p. 262) nos diz que cada 

esfera de função da língua “elabora tipos 

relativamente estáveis de enunciados”, os 

quais são denominados gêneros do discurso. 

Na verdade, sempre nos comunicamos por 

meio de um gênero dentro de uma esfera de 

ação, como o bate-papo com o colega, seja 

pessoalmente ou via internet, o recado que 

deixamos para alguém, o currículo que 

escrevemos para a procura de um emprego, o 

roteiro de diálogo e comunicação que 

preparamos para apresentar em um evento, 

etc. Dessa forma, se todas as vezes que 

utilizássemos a língua tivéssemos que inventar 

um novo gênero, a comunicação seria quase 

que impossível. De acordo com Bakhtin (2003, 

p. 283): 
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Aprender a falar significa 
aprender a construir 
enunciados (...). Os gêneros 
do discurso organizam o nosso 
discurso quase da mesma 
forma que o organizam as 
formas gramaticais 
(sintáticas). Nós aprendemos 
a moldar o nosso discurso em 
formas de gênero e, quando 
ouvimos o discurso alheio, já 
adivinhamos o seu gênero 
pelas primeiras palavras, 
adivinhamos um determinado 
volume (isto é, uma extensão 
aproximada do conjunto do 
discurso), uma determinada 
construção composicional, 
prevemos o fim, isto é, desde o 
início temos a sensação do 
conjunto do discurso que em 
seguida apenas se diferencia 
no processo da fala. Se os 
gêneros do discurso não 
existissem e nós não os 
dominássemos, se tivéssemos 
de criá-los pela primeira vez no 
processo do discurso, de 
construir livremente e pela 
primeira vez cada enunciado, 
a comunicação discursiva 
seria quase impossível. 

 

Com isso em mente, começamos a 

vislumbrar a possibilidade de afirmar que o 

trabalho com gêneros em sala de aula é uma 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

295 

 

forma para alcançar os objetivos propostos, já 

que é por meio deles que as práticas de 

linguagem se materializam, ou seja, gênero é a 

materialização da linguagem. Desta forma, 

estudar a língua por meio de gêneros capacita 

a compreensão de sua utilização efetiva, 

porque permite a retomada e o entendimento 

do contexto em que é produzida.  

Para Marcuschi (2006), os gêneros 

textuais são tão antigos como a linguagem, 

uma vez que organizam, estruturam e 

permitem a comunicação verbal por meio da 

interação entre as pessoas. Tendo em vista 

que a abordagem sobre gênero textual neste 

artigo focará no texto musical, torna-se 

relevante enfatizarmos que os gêneros textuais 

são praticamente ilimitados, podendo se 

apresentar como textos orais e escritos feitos 

por pessoas em um determinado momento 

histórico. Definindo gênero textual, Marcuschi 

(2014, p.4) afirma que: 
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Usamos a expressão gênero 
textual como uma noção 
propositalmente vaga para 
referir os textos materializados 
que encontramos em nossa 
vida diária e que apresentam 
características 
sociocomunicativa definidas 
por conteúdos, propriedades 
funcionais, estilo e 
composição característica. Se 
os tipos textuais são apenas 
meia dúzia, os gêneros são 
inúmeros. 
 

Dessa forma é possível verificar que há 

praticamente infinitos tipos de gêneros textuais 

como, por exemplo, artigos, entrevistas, cartas, 

aulas, conferências, discursos, telefonemas, 

anúncios, convites, atas, avisos, programas de 

auditórios, comédias, contos de fadas, ensaios, 

entrevistas, contratos, decretos, discursos 

políticos, histórias, instruções de uso, letras de 

música, leis, mensagens, carta eletrônica, 

bate-papo por computador, e-mail, notícias, 

bilhetes etc. 

 Portanto, trabalhar com diversos 

gêneros textuais dentro da sala de aula é uma 

maneira extraordinária de se ensinar a língua 

em suas mais variadas formas, utilizadas no 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

297 

 

dia-a-dia do educando. Como sujeitos 

mediadores de cultura, cabe ao educador, 

dentro do processo de ensino, valorizar e 

utilizar o aprendizado como forma de 

desenvolver e formar indivíduos capazes de 

produzir e reproduzir a cultura. Pinto (2014, p. 

4-5) diz que:  

 

Baseando-nos na ideia de 
gênero como (mega) 
instrumento para agir em 
situações de linguagem (Dolz 
e Schneuwly, 1996) e na 
concepção de Marcuschi 
(2000) de que o gênero textual 
é uma forma concretamente 
realizada nos diversos textos 
empíricos, sustentamos que o 
aprendiz tem que adquirir o 
domínio sobre as formas e as 
possibilidades dos diferentes 
gêneros como parte do 
processo de aprendizagem do 
falar e do escrever. Para isso, 
é preciso que o professor crie 
um espaço potencial de 
desenvolvimento de modo que 
esse aprendiz obtenha, na 
zona de desenvolvimento 
proximal (ZPD), um maior 
domínio das características 
que definem um gênero. 
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A música pode não estar incluída no 

currículo escolar de forma direta como 

realmente deveria, mas sim, indiretamente por 

meio de outras matérias que a utiliza como um 

método auxiliar de grande valia para o 

enriquecimento da aprendizagem.  
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AS ABELHAS: COMPORTAMENTO, 
COMUNICAÇÃO E ORIENTAÇÃO 

2Paulo de França Silva  

Os indivíduos adultos se alimentam 

geralmente de néctar e são os mais importantes 

agentes de polinização. As abelhas polinilizam 

flores de cores monótonas, escuras e pardacentas 

(todos os tipos de flores).  

Uma abelha visita dez flores por minuto em 

busca de pólen e do néctar. Ela faz, em média, 

quarenta vôos diários, tocando em 40 mil flores. 

Com a língua, as abelhas recolhem o néctar do fundo 

de cada flor e guardam-no numa bolsa localizada na 

garganta. Depois voltam à colméia e o néctar vai 

passando de abelha em abelha. Desse modo a água 

que ele contém se evapora, ele engrossa e se 

transforma em mel.  

Uma abelha produz cinco gramas de mel por ano, 

para produzir um quilo de mel, as abelhas precisam 

visitar 5 milhões de flores e consomem cerca de 6 a 

 
2 paulo-paris@hotmail.com 
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7 gramas de mel para produzirem 1 grama de cera. 

Uma colméia abriga até 80 mil abelhas.  

Tem uma rainha, cerca de 400 zangões e 

milhares de operárias. Caso nasçam duas rainhas ao 

mesmo tempo, elas lutam até que uma morra. A 

abelha-rainha pode viver até 25 anos, enquanto as 

operárias não duram mais de um mês e meio (em 

média 42 dias). Apenas as abelhas fêmeas 

trabalham. Os machos podem entrar em qualquer 

colméia ao contrário das fêmeas. A única missão dos 

machos é fecundar a rainha. Depois de cumprirem, 

eles não são mais aceitos na colméia, morrendo ao 

final. No fim do verão, ou quando existe pouco mel 

na colméia, as operárias os expulsam deixando-os 

morrerem ao frio e à fome. 

As abelhas são, sem dúvida, os insetos de 

maior utilidade para o homem. Dizemos, para o 

homem, porque na natureza todos os seres são úteis 

e tem sua razão de ser, fazendo parte de um contexto 

geral, no qual o próprio homem tem o seu 

lugar.  Elas vivem em sociedade, são extremamente 

organizadas e produtivas. Além de produtora de 
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alimentos, de ser o principal agente polinizador das 

flores, aumentando a produção de frutos e 

sementes, a abelha é uma educadora. 

Todas as pessoas, desde crianças até os 

idosos devem aprender a lidar com as abelhas ou ao 

menos entender um pouco como vive esta sociedade. 

Nesse manejo, as pessoas aprendem a se organizar e 

a trabalhar em cooperativismo, como elas fazem. 

São Insetos Sociais, porque conseguiram 

atingir certo grau de desenvolvimento, agrupando-

se em comunidades, nas quais existe nítida 

distribuição dos trabalhos e responsabilidade entre 

os indivíduos.  

Todos contribuindo para um fim comum: a 

sobrevivência do grupo. Polinização é o transporte 

do pólen dos estames de uma flor até a parte 

feminina de outra; deste modo, obtêm-se as 

sementes que produzirão uma nova planta. Em 

alguns casos, o pólen é transportado pelo vento, 

mas há plantas que dependem dos animais, 

especialmente insetos, para que ocorra a 

polinização. As abelhas são um dos 
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insetos polinizadores mais importantes, já que 

visitam muitas flores.  

Quando pousam sobre uma flor, seu corpo 

fica coberto de pólen e, ao visitar a flor seguinte, 

parte do pólen se desprende, polinizando a planta. 

As abelhas são muito importantes para a agricultura. 

Muitas plantas que cultivamos, e sobretudo as 

árvores frutíferas (ex: macieira) dependem dos 

insetos para sua polinização. Algumas vezes, até 

colméias artificiais são instaladas perto das 

plantações para favorecer a fecundação e, deste 

modo, contribuir para a obtenção de uma colheita 

mais rica e abundante. 

As abelhas, porém, fazem a polinização das 

flores e ainda nos fornecem cera, geléia real, mel, 

pólen e própolis. Todos os produtos são muito 

aproveitados como alimento natural ou com 

finalidades medicinais de prevenção e cura. 

A qualidade do mel pode ser 

significativamente afetada pelo manejo durante a 

colheita. Essa etapa pode ser considerada a primeira 
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fase crítica do processo de obtenção do produto, 

onde o mel ficará exposto às condições ambientais e 

de manuseio que poderão interferir em sua qualidade 

final. 

Deve-se lembrar de que as 

abelhas produziram o mel e o armazenaram de 

forma a permitir sua conservação por um longo 

período. Assim, o apicultor deve realizar 

procedimentos adequados desde o momento da 

retirada do mel das colmeias até o seu transporte à 

unidade de extração (casa de mel), de forma 

a interferir o mínimo possível na qualidade do mel 

e garantir a manutenção de suas características 

originais. Para que isto ocorra, destaca-se, em 

primeiro lugar, a higiene do apicultor e dos materiais 

apícolas. As pessoas envolvidas na colheita devem 

utilizar vestimenta apícola adequada e devidamente 

limpa. O ideal seria dispor de vestimentas apenas 

para colheita do mel e outras para os demais 

serviços realizados no apiário. 

Os materiais utilizados na colheita também 

devem estar devidamente limpos e ser destinados 
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apenas para esse fim, de forma a evitar qualquer 

contaminação do produto por substâncias presentes 

nesses utensílios. (LOPES R.T.M.,2008) 

COMUNICAÇÃO E ORIENTAÇÃO 

As abelhas são dotadas de processo de 

orientação excepcional, que é baseado, 

principalmente, tendo o sol como referência. 

Para retornar à colméia, por exemplo, as 

campeiras aprendem a situar sua habilitação assim 

que fazem os primeiros vôos de treinamento e 

reconhecimento. 

Nestes primeiros vôos, as campeiras aprendem a 

situar a disposição da colméia em relação ao sol, 

registrando uma posição de que jamais se esquecem. 

Trata-se de uma espécie de memória geográfica 

É interessante saber que as abelhas possuem 

a rara propriedade de enxergar a luz do sol (que é 

seu referencial mesmo nos dias nublados e 

encobertos, graças à sua sensibilidade à radiação 

ultravioleta emitida pelo sol. As abelhas utilizam o 
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mesmo sistema de orientação - sempre tendo o sol 

como referencia - para guiar suas companheiras em 

relação às fontes de alimento recém-descobertas. 

Neste caso, quando querem informar sobre a 

localização e fontes de alimentos, as abelhas 

campeiras transmitem a informação por meio de um 

sistema de dança: quando a fonte de alimento está 

situada a menos de cem metros da colméia, a 

campeira executa uma dança em círculo, e, quando 

a fonte de alimento está localizada a mais de cem 

metros, a campeira dança em requebrado ou em oito. 

Nas duas situações, a campeira indica a direção da 

fonte de alimento pelo ângulo da dança, em relação 

à posição do sol. 

NASCIMENTO 

Três dias após ser fecundada a abelha rainha 

começa a desovar, botando um ovo em cada alvéolo. 

Uma rainha pode botar cerca de três mil ovos por 

dia. Durante o seu ciclo, as abelhas passam por 

quatro etapas muito diferenciadas: 
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1- Ovo  

2- Larva 

3- Ninfa 

4- Adulta 

Assim como as borboletas, sofrem uma 

METAMORFOSE, as larvas são muito diferentes 

dos adultos e seu corpo sofre mudanças muito 

importantes durante seu desenvolvimento. 

Os ovos são formados nos dois ovários da 

rainha e, ao passarem pelo oviduto, podem ou não 

ser fertilizados pelos espermatozóides armazenados 

darão na espermática. Os ovos são fertilizados darão 

origem a abelhas operárias e dos não fertilizados 

nascerão zangões. Este fenômeno - do nascimento 

dos zangões a partir de ovos não fecundados - é 

conhecido cientificamente como partenogênese. 

Portanto, o zangão nasce sempre puro de raça, por 

originar - se de ovo não fecundado. 
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É interessante saber como a rainha determina 

quais os ovos que serão fertilizados, ou seja, darão 

origem a operárias, e quais os que originarão 

zangões. O processo se dá seguinte forma: as 

abelhas constroem alvéolos de dois tamanhos: um 

menor, destinado a criação de larvas de operárias, e 

outro maior, onde nascerão os zangões. Antes de 

ovular, a abelha rainha mede as dimensões do 

alvéolo com suas patas dianteiras. Constatando ser 

um alvéolo de operária, a rainha, ao introduzir seu 

abdômen para realizar a postura, comprime sua 

esperance, liberando, assim, espermatozóides que 

irão fecundar o ovo que será depositado no alvéolo. 

Caso a rainha verifique que o alvéolo é destinado a 

zangões, ela simplesmente introduz o abdômen no 

alvéolo, sem comprimir sua espermática, 

depositando assim um ovo não fecundado. 

É importante que o apicultor saiba destas 

diferenças porque, caso o lote de esperma presente 

na espermática da rainha se esgote, todas as abelhas 

nascerão de ovos não fecundados, dando origem, 

portanto, a zangões, unicamente. Neste caso, o 
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apicultor deverá substituir imediatamente sua 

rainha, para evitar que a colônia desapareça, pela 

falta de operárias, que garantem alimentação, 

higiene e demais serviços da colméia. 

POLINIZAÇÃO 

Polinização é o transporte do pólen dos 

estames de uma flor até a parte feminina de outra; 

deste modo, obtêm-se as sementes que produzirão 

uma nova planta. Em alguns casos, o pólen é 

transportado pelo vento, mas há plantas que 

dependem dos animais, especialmente insetos, para 

que ocorra a polinização. As abelhas são um dos 

insetos polinizadores mais importantes, já que 

visitam muitas flores. Quando pousam sobre uma 

flor, seu corpo fica coberto de pólen e, ao visitar a 

flor seguinte, parte do pólen se desprende, 

polinizando a planta. 

As abelhas são muito importantes para a 

agricultura. Muitas das plantas que cultivamos, e 

sobretudo as árvores frutíferas (a pereira, a macieira, 

etc.), dependem dos insetos para sua polinização. 
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Algumas vezes, colméias artificiais são 

instaladas perto das plantações para favorecer a 

fecundação e, deste modo, contribuir para a 

obtenção de uma colheita mais rica e abundante. 

Na figura ao lado você vê o momento em que 

as abelhas pousam numa flor, recolhem pólen; este 

se desprende durante o vôo e torna possível o 

nascimento de novas flores. 

• AS OPERÁRIAS E OS ZANGÕES 

• AS OPERÁRIAS 

A abelha operária é responsável por todo o 

trabalho realizado no interior da colméia. As abelhas 

operárias encarregam-se da higiene da colméia, 

garantem o alimento e a água de que a colônia 

necessita coletando pólen e néctar, produzem a cera, 

com a qual constroem os favos, alimentam a rainha, 

os zangões e as larvas por nascer e cuidam da defesa 

da família.  

Além destas atividades, as operárias ainda 

mantêm uma temperatura estável, entre 33º e 36ºc, 

no interior da colméia, produzem e estocam o mel 
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que assegura a alimentação da colônia, aquecem as 

larvas (crias) com o próprio corpo em dias frios e 

elaboram a propelis, substância processada a partir 

de resinas vegetais, utilizadas para desinfetar favos 

e paredes, vedar frestas e fixar peças.  

Resumidamente, as operárias respondem por 

todo trabalho empreendido na colméia. Elas nascem 

21 dias após a postura do ovo e podem viver até seis 

meses, em situações excepcionais de pouca 

atividade. O seu ciclo de vida normal não ultrapassa 

os 60 dias.  

Mas apesar de curta, a vida das operárias é 

das mais intensas. E esta atividade já começa 

momentos após seu nascimento, quando ela executa 

o trabalho de faxina, limpando alvéolos, assoalho e 

paredes da colméia. Daí a denominação de faxineira. 

A partir do quarto dia de vida, a operária começa a 

trabalhar na cozinha da colméia: com 

desenvolvimento de suas glândulas hipofaríngeas, 

ela passa a alimentar as larvas da colônia e sua 

rainha.  
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Chamadas neste período de sua vida, que vai 

do quarto ao 14º dia, de nutrizes, essas abelhas 

ingerem pólen, mel e água, misturando estes 

ingredientes em seu estômago. Em seguida, esta 

mistura, que passou por uma série de transformações 

químicas, é regurgitada nos alvéolos em que existam 

larvas. Esta mistura servirá de alimento às abelhas 

por nascer. E com o desenvolvimento das glândulas 

hipofaríngeas, produtoras geléia real, as operárias 

passam a alimentar também a rainha, que se 

alimenta exclusivamente desta substância. Também 

são chamadas de amas.  

De nutrizes, as operárias são promovidas a 

engenheiras, a partir do desenvolvimento de suas 

glândulas cerígenas, o que acontece por volta do seu 

nono dia de vida. Com a cera produzida por estas 

glândulas cerígenas, o que acontece por estas 

glândulas, às abelhas engenheiras constroem os 

favos e paredes da colméia e a perculam, isto é, 

fecham as células que contêm mel maduro ou larvas. 

Além deste trabalho, estas abelhas passam a 

produzir mel, transformando o néctar das flores que 
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é trazido por suas companheiras. Até esta fase, as 

operárias não voam.  

A partir do 21º dia de vida, as operárias 

passam por nova transformação: elas abandonam os 

trabalhos internos na colméia e se dedicam à coleta 

de água, néctar, pólen e própolis, e a defesa da 

colônia. Nesta fase, que é a última de sua existência, 

as operárias são conhecidas como campeiras.  

Deste ponto em diante, as novas campeiras 

passarão o restante de suas vidas realizando o 

trabalho de campo: a busca pelo alimento. 

Elas colhem o néctar das flores com suas 

compridas línguas. O produto é armazenado em sua 

vesícula melífera (papo de mel), que também 

transporta a água coletada. Quando retornam à 

colmeia, as campeiras transferem o néctar que 

colheram às engenheiras, que vão retirar o excesso 

de umidade e transformá-lo em mel. Além do néctar 

das flores, as campeiras trazem outro 

importante alimento para a colmeia: o pólen, 

conhecido como o pão das abelhas, que também é 
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estocado nos favos. As campeiras coletam o pólen 

com o auxilio de suas penugens, e armazenam o 

material em suas cestas de pólen, situadas nas tíbias 

das patas traseiras. 

Finalmente, as campeiras também são 

responsáveis pela coleta da resina que será 

transformada em própolis com o auxilio de suas 

mandíbulas e penugens, que é transportada nas 

cestas de pólen. 

OS ZANGÕES 

A única função dos zangões é a fecundação 

das rainhas virgens. O zangão é o único macho da 

colméia, não possui ferrão e, nasce de ovos não 

fecundados depositados pela rainha. Por não possuir 

órgãos de trabalho, o zangão não faz outra coisa a 

não ser voar à procura de uma rainha virgem para 

fecundá-la. 

Os zangões nascem 24 dias após a postura do 

ovo e atingem a maturidade sexual aos 12 dias de 

vida. Vivem de 80 a 90 dias e dependem única e 
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exclusivamente das abelhas operárias para 

sobreviver: são alimentados por elas, e por elas são 

expulsos da colméia nos períodos de falta de 

alimento - normalmente no outono e no inverno - 

morrendo de fome e frio.  

Quase duas vezes maiores do que as 

operárias, a presença de zangões numa colméia é 

sinal de que a colônia está em franco 

desenvolvimento e de que há alimento em 

abundância. 

Apesar de não possuir órgãos de defesa ou de 

trabalho, o zangão é dotado de aparelhos sensitivos 

excepcionais: pode identificar, pelo olfato ou pela 

visão, rainhas virgens a dez quilômetros de 

distâncias. 

Os zangões costumam agrupar-se em 

determinados pontos próximos às colméias onde 

ficam a espera de rainhas virgens. Quando 

descobrem a princesa partem todos em perseguição 

à rainha, para copular em pleno vôo, o que acontece 

sempre acima dos 11 metros de altura. No vôo 
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nupcial, uma média de oito a dez zangões 

conseguem realizar a façanha - exatamente os mais 

fortes e vigorosos. Mas eles pagam um preço alto 

pela proeza: após a cópula, seu órgão genital é 

rompido, ficando preso a câmara do ferrão da rainha. 

Logo após, o zangão morre. 

ABELHA-RAINHA E O VÔO NUPCIAL 

A rainha é a personagem central e mais 

importante da colméia. Afinal, é dela que depende a 

harmonia dos trabalhos da colônia, bem como a 

reprodução da espécie. 

A rainha é quase duas vezes maior que as operárias 

e vive cerca de 3 a 6 anos. No entanto, a partir do 

terceiro e quarto ano a sua fecundidade decai. A sua 

única função, do ponto de vista biológico, é a 

postura de ovos, já que ela é a única abelha feminina 

com capacidade de reprodução. Mas a abelha rainha 

desempenha um importante papel do ponto de vista 

social: Ela é a responsável pela manutenção do 

chamado Espírito da colméia, ou seja, pela harmonia 

e ordenação dos trabalhos da colônia.  
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Ela consegue manter este estado de harmonia 

produzindo uma substância especial denominada 

ferormônio, a partir de suas glândulas mandibulares, 

que é distribuída a todas as abelhas da colméia. Esta 

substância, além de informar a colônia da presença 

e atividade da rainha na colméia, impede o 

desenvolvimento dos órgãos sexuais femininos das 

operárias impossibilitando-as, assim, de se 

reproduzirem. É por essa razão que uma colônia tem 

sempre uma única rainha. Caso apareça outra rainha 

na colméia, ambas lutarão até que uma delas morra. 

Na verdade, a rainha nada mais é do que uma 

operária que atingiu a maturidade sexual. Ela nasce 

de um ovo fecundado, e é criada numa célula 

especial, diferente dos alvéolos hexagonais que 

formam os favos. A rainha é criada numa cápsula 

denominada realeira, na qual é alimentada pelas 

operárias com a geléia real, produto riquíssimo em 

proteínas, vitaminas e hormônios sexuais. É 

precisamente, esta "superalimentação" que a tornará 

uma rainha diferenciando-a das operárias. A geléia 
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é o único e exclusivo alimento da abelha rainha, 

durante toda sua vida. 

A abelha rainha leva de 15 a 16 dias para 

nascer e, a partir de então, é acompanhada por um 

verdadeiro séquito de operárias, encarregadas de 

garantir sua alimentação e seu bem-estar. Após o 

quinto dia de vida, a rainha começa a fazer vôos de 

reconhecimento em torno da colméia. E a partir do 

nono dia, ela já esta preparada para realizar o seu vôo 

nupcial, quando, então, será fecundada pelos 

zangões. A rainha escolhe dias quentes e 

ensolarados, sem ventos fortes, para realizar o vôo 

nupcial. 

VÔO NUPCIAL 

Somente os zangões mais fortes e rápidos 

conseguem alcançá-la após detectar o ferormônio. 

Localizada a "princesa",dá-se início à cópula. No 

entanto, os vários zangões que conseguirem a 

façanha terão morte certa e rápida, pois seus órgãos 

genitais ficarão presos no corpo da rainha, que 

continuará a copular com quantos zangões forem 
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necessários para encher a sua espermateca, em 

média a rainha é fecundada por 6 a 8 zangões. Este 

sêmen, coletado durante o vôo nupcial, será o 

mesmo durante toda sua vida. Nesta fase a rainha 

fica na condição de hermafrodita. 

O vôo nupcial que a rainha faz é o único em 

sua vida. Ela jamais sairá novamente da colméia, a 

não ser para acompanhar parte de um enxame que 

abandona uma colméia, para formar uma nova. Ao 

regressar de seu vôo nupcial, a rainha se apresenta 

bem maior e mais pesada. Passará a ser tratada com 

atenção especial por parte das operárias, que a 

alimentam com a geléia real e cuidam de sua 

higiene. Se a jovem rainha é, por exemplo, devorada 

por um pássaro durante seu vôo nupcial, sua colméia 

de origem fica irremediavelmente fadada à extinção. 

Uma ocasião grave é quando elas percebem 

que a mãe de todas já não tem a mesma energia. 

Sendo uma família forte, decididamente não se 

permite enfraquecer. Então concluem que é hora de 

chamar à vida uma nova rainha. Numa colméia forte 

sempre há realeiras em construção: é uma questão de 
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sobrevivência no caso de algum acidente acontecer 

com a mestra. Sendo esta, porém, prolífica, não é 

permitido a estas realeiras desenvolverem-se 

normalmente - a não ser nestas ocasiões especiais.  

Neste caso, uma rainha cuja energia se acaba 

é sinal para as realeiras seguirem seu curso. Tendo 

garantida uma ou mais princesas em formação, é 

necessário eliminar a velha mãe. Uma abelha 

comum nunca ferroa uma rainha; ela sequer lhe dá 

as costas. Assim elas são obrigadas a usar uma tática 

"sutil". Formam uma bola em torno da idosa senhora 

e ali a vão sufocando até a morte; e a rainha, 

compreendendo sua sina, não procura resistir. 

Terminada esta etapa, começam a nascer as novas 

princesas. Só pode haver uma rainha na colméia, e a 

primeira que emerge logo procura as outras realeiras 

para destruí-las. Se duas nascem simultaneamente, 

lutam entre si, e vence a mais forte. A única 

sobrevivente segue seu curso normal para se tornar 

mais uma rainha completa. É interessante que neste 

momento toda uma família dependa de um único 

indivíduo para sua sobrevivência. 
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Outra situação diferente é quando a colméia 

se torna pequena para a população de abelhas, não 

há mais espaço para trabalhar. Um grupo de 

operárias começa a construir várias realeiras onde a 

rainha é levada a depositar ovos fecundados. 

Passado o período normal de incubação a primeira 

princesa nasce, e seu instinto básico força-a a tentar 

destruir as outras realeiras ainda não abertas. 

A rainha também não aceita a presença da 

princesa, mas as operárias já decidiram que outras 

princesas devem nascer, e o objetivo não é substituir 

a mestra, e sim dividir a família em um ou mais 

enxames; portanto não permitem as lutas naturais. 

Depois que as princesas nascem, um grupo de 

operárias dirige-se aos reservatórios de mel e 

enchem seus estômagos até não caber mais uma 

gota. Este grupo, normalmente bem numeroso, 

prepara-se para partir. Por algum mecanismo 

desconhecido convocam a rainha para a viagem. 

Logo sai da colméia uma nuvem de abelhas, a rainha 

entre elas, e alguns zangões. O enxame não vai 

muito longe. Pousa em alguma árvore ali por perto, 
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e algumas abelhas mais experientes, na qualidade de 

escoteiras, partem em busca de um novo local para 

habitar. 

Quando as abelhas escoteiras retornam, há 

um "conselho" para decidir qual o rumo tomar. Uma 

vez tomada a decisão elas partem para um vôo mais 

longo. O enxame pode ainda parar outras vezes. Às 

vezes o local escolhido não agrada ao grupo, que 

então aguarda por ali, para que nova pesquisa seja 

feita. Se um apicultor tentar colocar este "enxame 

voador" em uma caixa, ele poderá ou não aceitar a 

morada, dependendo das informações trazidas pelas 

escoteiras. 

Enquanto isso, a colméia-mãe pode decidir 

por lançar outros enxames, desta vez acompanhados 

por rainhas virgens, ou ficar como está. Esses 

enxames posteriores ao primeiro em geral são menos 

numerosos e têm menos condições de sobreviver. É 

muito comum a colméia-mãe ficar com reduzido 

contingente de abelhas, chegando aos limites de uma 

extinção, ainda mais que contam com apenas uma 
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chance de rainha, baseada numa das princesas que 

ficou. 

Quando o grupo encontra o lugar adequado, 

começa a construção do novo ninho. As abelhas 

engenheiras escolhem então o ponto mais central do 

que puder ser chamado de teto; ali formam um bolo 

compacto e começam a gerar calor usando a reserva 

de mel que trouxeram no papo. As abelhas que 

ficaram no centro da bola encarregam-se de produzir 

cera, e logo é possível visualizar uma fina folha de 

cera vertical se formando. Em seguida algumas 

abelhas iniciam a construção dos alvéolos 

hexagonais, de ambos os lados da lâmina, seguindo 

uma intrincada arquitetura que aproveita todos os 

espaços e ângulos da melhor maneira possível.  

Os alvéolos são construídos de forma a terem 

uma leve inclinação para cima, evitando que o seu 

conteúdo escorra para fora.É fascinante observar as 

abelhas construírem os favos. Encostam-se umas às 

outras pelas patas e começam a secretar e mastigar 

pequenas escamas de cera; pouco depois as colocam 

e amoldam até completar o favo (de cima para 
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baixo), importância econômica e ecológica das 

abelhas. 

As abelhas, pertencentes à ordem 

dos himenópterose à família dos apídeos, são muito 

importantes para a preservação das plantas.  Por 

meio da polinização, elas contribuem para a 

perpetuação de diversas espécies de culturas 

agrícolas e nativas. Economicamente, 

produzem mel, própolis, cera,geléia real e veneno, 

que são utilizados na indústria de 

alimentos e farmacêutica, e são comercializados no 

Brasil e exterior. 

Esses insetos podem ser solitários ou sociais, 

dependendo do seu grau de sociabilidade. No Brasil, 

os meliponídeos, popularmente conhecidos como 

abelhas sem ferrão ou indígenas, são altamente 

sociais. São pouco utilizadas na apicultura, pois sua 

produção é baixa. Já as abelhas do 

gênero Apis ou Bom-bus possuem ferrão. O Apis 

Mellifera é uma das espécies mais utilizada na 

apicultura por produzir mel de excelente qualidade. 
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As abelhas foram introduzidas no país pelos 

jesuítas, no século XVIII, e se espalharam por quase 

todo o território nacional. Atualmente, são 

catalogadas 729 espécies em São Paulo, e 500 no 

Rio Grande do Sul, num total de 2.000 em todo o 

país. No mundo todo, existem mais de 20.000 

espécies. 

"Se não existisse o homem no planeta, nada 

mudaria. Faltando as abelhas, sem a polinização, 

seriam extintas a flora e a fauna, não haveria 

florestas, lagos e rios. A terra seria um deserto". 

Estamos iniciando a era eco-planetária e 

dentro dessa visão de convivência racional entre o 

homem e a natureza é que relatei na última matéria 

a enorme preocupação com a preservação da água 

doce que certamente será o produto mais cobiçado e 

raro em poucos anos. 

Dentro dessa linha de raciocínio é que faço 

um alerta geral sobre a importância das abelhas na 

natureza como agente polinizador que propicia a 

existência de vida no planeta. 
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Segundo historiadores, o uso das colméias 

silvestres se deu dez mil anos antes de Cristo, 

quando se começou a controlar as abelhas. Na pré-

história, o alimento ingerido era uma mistura de mel, 

pólen e cera, pois não se sabia separar suas 

substâncias, sendo escasso e difícil encontrar um 

enxame. Somente em 400 a.C. é que começaram a 

armazenar em potes, sendo que os egípcios foram os 

primeiros na sua criação. A palavra colméia vem do 

grego, sino feito de palha trançada-colmo. Algumas 

civilizações antigas as consideravam sagradas e em 

alguns países símbolo de riqueza, aparecendo em 

brasões, moedas coroas. 

O estudioso mineiro Gil Barreto afirma que 

a espécie de abelha é que faz diferença nasua 

qualidade. As principais que temos no Brasil são a 

africana, mistura de africanas com européias, e as 

nativas sem ferrão. A abelha com ferrão veio com os 

colonizadores, trazidas pelos padres jesuítas por 

volta do século XIX. O governo brasileiro em 1956 

trouxe algumas rainhas africanas de comportamento 
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diferente das nativas, o que resultou na 

africanização. 

Existem dezenas de variedades de mel de 

abelhas, dependendo da floração e dos terrenos. 

Variam de cor, aroma e sabor.  

Dito isso, passo ao tema e a fatos que são 

extremamente preocupantes para o futuro da 

humanidade caso se dê a extinção das abelhas. Basta 

registrar que na China as crianças estão subindo em 

árvores para fazer a polinização manual, isto porque 

não existe mais agente polinizador. 

Na Amazônia predominavam as abelhas 

nativas que diminuíram em muito com a derrubada 

das florestas. As exóticas (apis) foram trazidas de 

Portugal pelo Padre Antonio para o Jardim Imperial 

no Rio de Janeiro em 1939. Em Porto Velho foi 

introduzido no Parque dos Tanques o seu apiário. 

Uma colméia com 60 mil abelhas, poliniza 6 

milhões de plantas. As abelhas e suas colméias, 

apesar da nossa legislação rígida, não estão sendo 

objeto de eficiente fiscalização pelos órgãos 
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governamentais, o que causa grande impacto 

ambiental. 

Esta responsabilidade, segundo a 

Constituição Federal, é dos três entes federados, 

União, Estados e Municípios, sendo que o Brasil é 

signatário das convenções internacionais da ONU. 

Temos o CONASMA e ainda o sistema nacional de 

unidades de conservação para a preservação das 

abelhas, devendo ser combatido o comércio ilegal 

das espécies. 

No mundo “moderno”, as sociedades 

humanas na busca de sobrevivência têm 

naturalmente aprimorado sistemas exploratórios dos 

recursos ambientais, que têm se tornado “alvo fácil” 

dos interesses de diversos grupos sociais. “Devemos 

somar forças para construir uma sociedade 

sustentável global baseada no respeito pela natureza, 

nos direitos humanos universais, na justiça 

econômica e numa cultura de paz” (CARTA DA 

TERRA, 2000). 
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Neste contexto, as abelhas têm um papel 

estratégico pelo relevante serviço da polinização 

cruzada, que são responsáveis por fecundar 73% dos 

vegetais da nossa flora (FAO, 2004), gerando 

assim alimento para a fauna silvestre e para nós 

seres humanos. Atividade que mesmo com toda 

tecnologia da atualidade não existe outro método 

para substituí-la. 

A Constituição Brasileira tem um Capítulo 

sobre Meio Ambiente que determinou a elaboração 

de legislações específicas, obedecendo-se a 

hierarquia das leis, em todos os âmbitos: federal, 

estadual e municipal. O País possui instituídas 

Políticas Nacionais de Meio Ambiente, de Educação 

Ambiental, de Recursos Hídricos, além da Agenda 

21 Nacional. E ainda é signatário de Convenções 

Ambientais Internacionais da ONU. Possuímos 

ainda, o Conselho Nacional de Meio Ambiente - 

CONAMA que fórmula instruções normativas em 

forma de Resoluções.  

Nas Convenções Internacionais da ONU, o 

Brasil é signatário da Convenção sobre a 
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Diversidade Biológica e da Convenção de Combate 

à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. A 

Convenção sobre a Diversidade Biológica que 

estabelece como objetivo "a conservação e 

utilização sustentável da diversidade biológica" e 

vai além. Ela abrange, também, o "acesso aos 

recursos genéticos, objetivando a repartição justa e 

equitativa dos benefícios gerados pelo seu uso, 

incluindo a biotecnologia" (MMA 2000).  

A partir dessa Convenção surge no País a 

Iniciativa Brasileira de Polinizadores. As Iniciativas 

de Polinizadores são caracterizadas por ações de 

diferentes tomadores de decisões que ativam e 

desenvolvem partes de um programa de 

desenvolvimento delineado pela Iniciativa 

Internacional de Polinizadores, aprovado pela 

Convenção da Diversidade Biológica – CBD, 

(Nairóbi, 2000).  

A degradação da terra nas zonas áridas, semi-

áridas e sub-úmidas secas, resultantes de vários 

fatores, incluindo as variações climáticas e as 

atividades humanas, estão ligadas intrinsecamente 
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com a ação dos agentes polinizadores. Neste 

contexto o "Combate à desertificação": atividades 

que fazem parte do aproveitamento integrado da 

terra nas zonas áridas, semi-áridas e sub-úmidas 

secas com vistas ao seu desenvolvimento 

sustentável, e a prevenção e/ou redução da 

degradação das terras; a reabilitação de terras 

parcialmente degradadas, e; a recuperação de terras 

degradadas.  

"Mitigação dos efeitos da seca": atividades 

relacionadas com a previsão da seca e dirigidas à 

redução da vulnerabilidade da sociedade e dos 

sistemas naturais àquele fenômeno, no que se refere 

ao combate à desertificação.  

Mesmo tendo-se como base esses "marcos 

legais" e arranjos institucionais existentes, muito 

pouco se alcançou em termos de instrumentos 

específicos e diretamente voltados para preservação 

das abelhas nativas. Cito alguns relevantes: 

1. Em 2004 foi aprovada a Resolução do 

CONAMA Nº 346/2004 voltada para disciplinar a 
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utilização das abelhas silvestres nativas, bem como 

a implantação de meliponários.  

2. Em 2004 Portaria Interministerial 

MMA/MCT/MAPA/MDA Nº 218, de 20.08.2004 

que Institui Comitê de Assessoramento, visando o 

estabelecimento da Iniciativa Brasileira de 

Polinizadores.  

3. Em, 2005, na II Conferência Nacional de 

Meio Ambiente, fazendo parte do Documento Final 

desta Conferência e passou a ser recomendação de 

formulação de Política Pública Nacional. 4. Além, é 

claro, dos fundamentos do Art. 225 da CF e da Lei 

6.938-81.  

Em Rondônia a iniciativa de proteção aos 

agentes polinizadores está limitada a um projeto da 

APAMA (Associação de Apicultores e 

Meliponicultores da Amazônia) que visa “Preservar 

e Conservar as Abelhas na Amazônia”. Nos setores 

públicos e privados as ações ainda são praticamente 

nulas, pois não se reconhece a importância desses 
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agentes e tampouco são criadas iniciativas para o 

cumprimento da legislação.  

O Brasil é possuidor de rica biodiversidade e 

nela estão incluídas as abelhas nativas, espécies 

solitárias e sociais. São mais de 300 espécies 

de meliponíneos identificadas no mundo e 

aproximadamente 200 espécies no Brasil que 

exercem fundamental papel na polinização de 

centenas de espécies nos diversos biomas. E esta 

polinização que garante qualidade de diversos 

ecossistemas em razão da melhoria e aumento da 

quantidade de frutos e sementes, garantindo direta 

ou indiretamente, a perpetuação da vegetação e essa, 

por sua vez, a condição de alimentação, abrigo e 

locais de nidificação de abelhas e outros animais.   

O desmatamento, o uso de agrotóxicos e a 

ação de meleiros são conhecidos vilões da 

degradação ambiental e em especial para as abelhas 

nativas.  

Em referência ao desmatamento, é preciso 

perceber que para as abelhas nativas tem vários 
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significados negativos: é a eliminação do recurso 

floral (alimentação), a destruição de locais para 

nidificação e o extermínio das colônias que estavam 

abrigadas nas árvores cortadas. Enquanto para 

algumas espécies animais é possível fugir do local 

onde há destruição da vegetação, no caso das 

abelhas nativas significa sua eliminação, o 

extermínio da colônia. Outra ameaça é a 

mercantilização da ecologia, ou seja, a 

"necessidade" de dar um valor econômico ou 

justificativa de lucro para as atividades que 

envolvam a conservação ambiental.  

Nas questões relacionadas com meio 

ambiente não se deve mensurar apenas valores 

considerando o aspecto monetário e produtivo. É 

necessário contabilizar, por exemplo, os serviços 

ambientais e outros retornos diretos e indiretos para 

a sociedade, inclusive os sócio-culturais. 

Atualmente é necessário que todas as instituições de 

ensino, de pesquisa, associações, de 

meliponicultores e apicultores individuais, assim 

como a Confederação Brasileira de Apicultores, 
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acompanhem esses processos, fiscalizando o 

“DIREITO AMBIENTAL DOS AGENTES 

POLINIZADORES” junto ao Ministério do Meio 

Ambiente - Secretaria de Biodiversidade e Florestas-

SBF e no CONAMA para o prosseguimento dos 

trâmites finais para a efetivação das propostas de 

proteção as abelhas, seu habitat, fomento e a 

promoção e divulgação de sua importância para o 

ecossistema. 

TIPOS DE ABELHAS 

Com ou sem ferrão, todas elas são essenciais 

à natureza, há dois tipos principais de abelhas: 

nativas, ou sem ferrão, e Apis mellifera, com ferrão. 

As principais diferenças entre elas são anatômicas e 

de organização das colônias. A colmeia das nativas 

possui cerca de 2 mil abelhas, enquanto a de abelhas 

com ferrão possui de 80 a 100 mil. As duas espécies 

produzem mel de alta qualidade, mas o produto das 

abelhas sem ferrão tem maior valor de mercado. Isso 

porque tem mais enzimas benéficas aos sistemas 

digestivo e respiratório.  
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O apicultor Marcelo Griffhorn explica por 

quê: “para conservar o mel, a Apis mellifera tira a 

umidade da colmeia com o bater das asas. Já as 

nativas não conseguem reduzir essa umidade, até 

porque são menos abelhas na colônia. Então, para 

conservar o mel, elas adicionam grande quantidade 

de secreções mandibulares e isso torna o mel mais 

nutritivo". Os produtos da colmeia das abelhas sem 

ferrão servem de fonte de renda para comunidades 

quilombolas e indígenas, especialmente no Norte e 

Nordeste do país. 

Espécie tubuna não tem ferrão e pouco se 

parece com a Apis mellifera. O maior nível de 

umidade faz com que o mel de abelha nativa tenha 

maior teor de água, o que torna o produto mais 

líquido que o mel das abelhas com ferrão. Além 

disso, o mel das nativas é mais ácido. Aroni Sattler, 

engenheiro agrônomo e professor da UFRGS, 

ressalta: “as abelhas nativas estão há milhares de 

anos no continente americano. Elas produzem em 

quantidade menor, mas tem uma atividade muito 
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importante, pela qualidade do produto e também 

pela polinização que promovem.” 

A Apis mellifera mais comum para produção 

de mel em apiários é a "africanizada". Essa espécie 

resultou de um cruzamento entre abelhas trazidas da 

Europa e da África por imigrantes que colonizaram 

as Américas. O mel e outros produtos das 

africanizadas são os mais conhecidos e 

comercializados. Têm valor nutritivo e alta 

produtividade, já que a colmeia da Apis mellifera é 

40 vezes maior que a colônia de nativas. 

Apis mellifera tem ferrão, é uma das espécies 

mais conhecidas. 

Enxames, a ocorrência de um enxame de abelhas de 

qualquer espécie é indicativo de qualidade 

ambiental. Mas, nas cidades, abelhas nativas estão 

sendo exterminadas, como afirma Marcelo: "não se 

pode exterminar esses enxames. Eles devem ser 

coletados de maneira racional. Só em Porto Alegre 

foram exterminados cerca de 700 enxames em 2009. 

Já há uma crise nos EUA em função da falta de 
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abelhas nativas e muitos alimentos vão deixar de 

existir pela ausência desse agente polinizador." 

POLINIZAÇÃO 

A transferência de grãos de pólen de 

uma planta a outra acontecem através do vento e do 

trabalho dos insetos. As abelhas são responsáveis 

por até 70%desse processo na natureza. A 

polinização é essencial para a reprodução das 

espécies vegetais e também garante a variabilidade 

genética na natureza e o aumento da produtividade 

em lavouras. 

O cultivo de canola no interior do Rio Grade 

do Sul utiliza abelhas para otimizar a plantação. 

Outro projeto, no litoral gaúcho, está fazendo o 

reflorestamento das margens de um rio com o uso de 

abelhas nativas. A bióloga Betina Blochtein destaca: 

“as abelhas são importantes visitantes florais. Elas, 

literalmente, sujam as flores com pólen e assim as 

polinizam. É exatamente isso que possibilita o 

desenvolvimento dos frutos e das sementes de 

numerosas espécies pelo mundo. Os alimentos 
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dependem em grande parte da presença das 

abelhas”. 

ABELHAS SE COMUNICAM DANÇANDO 

Um feromônio de reunião, liberado por uma 

abelha que volta de uma saída a procura de alimento 

bem-sucedida, faz outras abelhas se reunirem para 

obter informações sobre a fonte do alimento. 

Uma boa parte destas informações é 

transmitida durante uma dança. A linguagem da 

dança é um pouquinho diferente em cada espécie de 

abelha. 

Quando o alimento está a menos de 20 

metros do ninho, a abelha faz uma dança circular, 

fazendo um círculo quase completo, alternando 

entre o sentido horário e o anti-horário. Isso indica 

que a fonte está próxima. 

A quantidade de alimentos é indicada pela 

duração e força da dança e o cheiro liberado pela 

abelha "bailarina" informa que tipo de alimento foi 

encontrado. 
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Quando o alimento está a mais de 80 metros 

de distância, ela faz uma dança em formato de um 

número 8, alternando semicírculos para a esquerda e 

para a direita, e a abelha balança vigorosamente o 

abdomen de um lado para o outro enquanto anda 

para a frente. 

A distância aproximada de onde foi 

encontrado o alimento é indicada pelpelo número de 

oitos na dança e de execuções da dança. 

A direção do alimento é indicada pelo ângulo 

entre a direção da parte reta (no meio do oito) e a 

direção vertical para cima. Representa o ângulo 

entre a fonte de alimento e o azimute do sol, que 

corresponde à coordenada solar no horizonte. 
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A VIOLÊNCIA NO CONTEXTO 

ESCOLAR 

MEDEIROS, Noemi Pereira de¹  
 

RESUMO 

O presente artigo pretende propor reflexões 
acerca do tema violência no contexto escolar, 
pois esse assunto tem tomado proporções 
relevantes ao longo dos tempos. Percebemos 
vários tipos de violência que ocorrem no âmbito 
educacional, dentre elas estão presentes as 
agressões verbais e físicas. A violência na 
escola é também denominada por todos os 
atos ou ações de violência, comportamentos 
agressivos, incluindo os conflitos, sejam eles 
entre alunos e alunos, ou entre alunos e 
professores. Portanto, a violência no contexto 
escolar tem decorrências históricas e sócias, 
que envolvem vários fatores e um desses 
fatores pode estar diretamente ligado às 
famílias e acabam refletindo no 
desenvolvimento psicológico e emocional das 
crianças e adolescentes. Sendo assim, a 
escola desempenha um papel primordial na 
formação desses indivíduos. Levando em 
consideração a importância da parceria entre 
escola e família para que as crianças e 
adolescentes sejam beneficiados com um 
ensino de qualidade e que possam se tornar 
protagonistas em todo seu processo de 
aprendizagem. 
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ABSTRACT 

 

This article intends to propose reflections on 
the theme of violence in the school context, 
since this subject has taken on relevant 
proportions throughout the ages. We perceive 
various types of violence that occur in the 
educational field, among which are verbal and 
physical aggressions. Violence at school is 
also termed aggressive behaviors, including 
conflicts, be it between students and students, 
or between students and teachers. Therefore, 
violence in the school context has historical 
and social consequences, involving several 
factors and one of these factors can be directly 
related to families and end up reflecting in the 
psychological and emotional development of 
children and adolescents. Therefore, the 
school plays a fundamental role in the 
formation of these individuals. Taking into 
account the importance of the partnership 
between school and family so that the children 
and adolescents are benefited with a quality 
education and that they can become 
protagonists in all its learning process. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A violência pode ser apresentada de 

várias formas e através da força física ou 

ameaças e agressões verbais, causando tanto 

traumas psicológicos, quanto danos físicos. 

Na sociedade em que vivemos, 

podemos perceber o aumento considerável de 

atos de violência; e a escola está inserida 

nesse cenário. 

Muitas situações de violência são 

vivenciadas pelas crianças e adolescentes 

dentro dos seus próprios lares e mais tarde são 

refletidas na escola. 
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Vale ressaltar, que a violência pode 

ocorrer por vários fatores, tanto social quanto 

cultural. 

Dessa forma, a escola tem grandes 

desafios para enfrentar o problema da violência 

no âmbito escolar e para que as ações 

propostas pela instituição sejam eficazes é 

necessário um trabalho com parcerias com as 

famílias, já que a família é o primeiro núcleo de 

socialização dos indivíduos. É a família que 

propicia os aspectos afetivos dos pequenos, 

além de ensinar valores que serão essenciais 

no desenvolvimento saudável dessas crianças. 

A escola desempenha um papel 

fundamental nas interações sociais que 

contribuirão para formação dos cidadãos e 

precisa estar disposta a buscar ferramentas 

que possam favorecer o desenvolvimento de 

seus alunos. 

Lembrando que a criança é um ser de 

direitos e que seus direitos precisam ser 

respeitados e cumpridos e a escola deve ser 

um espaço de interações e enfrentamento de 
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problemas, com expressões e participação de 

todos os envolvidos no processo educacional. 

Com o intuito de proporcionar 

discussões e reflexões acerca dos desafios do 

cotidiano escolar, o protagonismo do educando 

é essencial para construção de uma escola 

democrática e justa para todos. 

Mesmo o tema violência sendo 

complexo, é necessário reflexões e 

engajamento de todos no processo educativo 

com o intuito de que as aprendizagens sejam 

significativas e o ensino pautado no diálogo e 

no respeito. 

 

2. REFLETINDO SOBRE VIOLÊNCIA 
 

É sabido que no mundo existem várias 

formas de violência, por exemplo: o 

preconceito, as agressões físicas e verbais, o 

bullying, a homofobia e a violência contra a 

mulher, entre outras. Elas acontecem quando 

alguém ou um grupo de pessoas utilizam 

intencionalmente a força física ou o poder para 
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ameaçar, agredir e submeter outras pessoas, 

privando-as de liberdade, causando algum 

dano psicológico, emocional deficiência de 

desenvolvimento, lesão física ou até a morte. 

Violência, segundo o dicionário Aurélio 

(2002) significa usar a agressividade de forma 

intencional e excessiva para ameaçar ou 

cometer algum ato que resulte em acidente, 

morte ou trauma psicológico. 

Aranha e Martins (2002) afirmam que: 

 

Todos aqueles que são 
atingidos pela violência 
transformam-se em vítimas, 
pois são prejudicados de 
alguma forma pelo uso da 
força ou privados de algum 
bem, seja ele a vida, a 
integridade do corpo ou do 
espírito, a dignidade, a 
liberdade de movimento ou os 
bens materiais. Por isso 
constitui violência matar, ferir, 
prender, roubar, humilhar, 
explorar o trabalho alheio. 
(ARANHA e MARTINS, 2002, 
p. 187). 

 

A palavra violência deriva do latim 

“violentia” que significa “veemência, 
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impetuosidade”. Mas, na sua origem está 

relacionada com o termo “violação” (violare). 

De acordo com Assis e Marriel (2010) a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) define 

violência como “o uso intencional da força física 

ou do poder, real ou em ameaça, contra si 

próprio, contra outra pessoa, ou contra um 

grupo ou uma comunidade, que resultou tenha 

grande possibilidade de resultar em lesão, 

morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação”.  

Como vimos, a violência se manifesta de 

diversas maneiras e pode ser compreendida 

como um comportamento que causa dano a 

outra pessoa, ser vivo ou objeto. Invade a 

autonomia, integridade física ou psicológica e 

mesmo a vida de outro. 

Tal entendimento é evidenciado por Assis 

(2010):  

 
Não é nada fácil conceituar 
violência! Fenômeno 
complexo e multicausal, ela 
atinge todas as pessoas, 
grupos, instituições e povos, e 
por todos é produzida. 
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Expressa-se sob formas 
distintas, cada qual com suas 
características e 
especificidades. Cada termo 
utilizado para definir a 
violência conduz a um mundo 
conceitual cujos contornos são 
determinados por uma 
tradição sociocultural e pela 
experiência de vida de cada 
indivíduo. (ASSIS, 2010, p.41).  
 
 

É importante pensarmos que como o 

entendimento do conceito de violência é 

complexo e possui várias dimensões: física, 

psicológica, simbólica, estrutural, está no 

campo da ameaça, da violação de direitos, 

ocasiona impactos na construção da identidade 

e do reconhecimento do ser no mundo. 

Analisamos os três níveis de violência: na vida 

cotidiana (envolvem as atividades de vida 

diária, costumes relativos a relacionamentos 

afetivos, namoro, casamento e parentalidade); 

padrões de relacionamento emocional: a 

família é o lugar onde se forma a 

personalidade, em sua estrutura psíquica, 

através do processo de socialização; relação 

entre sociedade e família para aprofundar a 
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compreensão dos níveis anteriores, a 

separação do público e do privado, a ideia de 

privacidade. 

Assim, Assis (2010) comenta: 

 
 

A violência na sociedade 
contemporânea é visível e 
invade subjetiva e 
objetivamente a vida de todos, 
interferindo nos desejos, nas 
ações e nas opções tomadas 
por indivíduos e por 
instituições. (ASSIS, 2010, 
p.11). 
 
 

Vivemos numa época de exaltação da 

violência e consequentemente o 

desenvolvimento da cultura da violência, no 

qual os direitos humanos fundamentais não 

estão sendo preservados. 

A violência hoje é uma das principais 

preocupações da sociedade. Ela atinge a vida 

e a integridade física das pessoas, portanto a 

definição de violência é de suma importância 

para uma maior compreensão da violência 

escolar. 
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Tal entendimento é evidenciado por 

Vasconcelos (2009): 

 

De um lado, tudo isso está 
acontecendo justamente no 
momento em que os 
professores estão submetidos 
às mais desfavoráveis 
condições de trabalho dos 
últimos tempos: má formação, 
salários defasados, número 
excessivo de alunos em sala, 
imposição de mudanças 
pedagógicas, etc. 
Por outro lado, temos a crise 
dos próprios limites 
comportamentais. Os pais, 
desorientados em 
consequência da crise maior 
de valores, têm muita 
dificuldade em impor limites. 
Além disso, a crise é 
incentivada por um mercado 
alicerçado na exacerbação do 
consumo. (VASCONCELOS, 
2009, p.68). 
 

 

A escola vem sofrendo muitas 

transformações ao longo dos tempos, o avanço 

tecnológico cada vez mais presente na vida 

das crianças e adolescentes, transforma a 

escola em um local sem interesse por parte dos 

alunos. Mesmo esses meios de comunicação 
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sendo importantes para a ampliação de 

conhecimentos e por contribuírem para o 

desenvolvimento de certas habilidades, podem 

causar também o isolamento social e o 

sedentarismo. 

Hoje vemos em muitos casos escolas 

com professores desmotivados por estarem 

sobrecarregados e estressados, seja pelo 

grande número de alunos na sala, ou por 

trabalharem em mais de uma escola, ou ainda, 

por vários outros fatores que contribuem para 

as condições precárias de ensino, o que 

dificulta muito o vínculo do professor com o 

aluno. 

 

 

 

2.1 VIOLÊNCIA FAMILIAR E A 

ESCOLA 

 

A violência é um desafio a ser enfrentado 

devido à sua complexidade de dimensões e 

manifestações. É um problema social que 
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também está presente nas ações dentro da 

escola e se manifesta de diversas formas entre 

todos os envolvidos no processo educativo, 

como é evidenciado por Assis (2010): 

 . 

Práticas agressivas de 
estudantes têm sido relatadas 
em escolas de todo o mundo e 
despertado o crescimento de 
uma linha de investigação que 
surge com força na última 
década do século XX, 
inicialmente denominada 
segurança nas escolas e 
atualmente mais reconhecida 
pelo termo ‘violência nas 
escolas’. (ASSIS, 2010, p. 46). 

 

Podemos destacar vários aspectos 

sobre a violência que merecem serem 

lembrados, alguns aspectos específicos 

interferem diretamente no ambiente escolar. 

Sabemos que a violência é um fato 

humano e social que pressupões o uso da 

força, do poder e de privilégios para dominar, 

submeter e provocar danos aos outros: 

indivíduos, grupos e coletividades. 
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Assim a violência pode se manifestar no 

ambiente escolar em diferentes contextos 

regionais, socioeconômicos e culturais e 

conhecer um pouco dessas diferentes formas 

de violência, nos possibilita encontrar um 

caminho para enfrentamento e superação, 

afim, de favorecer o pleno desenvolvimento de 

crianças e adolescentes. 

Desse modo, Antunes (2006) comenta: 

 

É evidente que não nascemos 
prontos para a missão de 
cuidar adequadamente da 
formação de uma pessoa, de 
saber lidar com múltiplos 
conflitos, de saber clarificar as 
regras e os limites entre o 
prazer sonhado e a felicidade 
possível. É por tudo isso que 
toda escola afetiva necessita 
assumir plenamente sua 
função de escola de pais. 
(ANTUNES, 2006, p. 35). 

 

Muitas vezes a violência no ambiente 

escolar reproduz a violência da sociedade. E a 

violência no âmbito familiar é uma forma de 

agressão que atinge de forma peculiar crianças 

e adolescentes. 
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Tal afirmação é ratificada por Assis 

(2010): 

 

A violência vivenciada pelos 
estudantes em seu contexto 
social atravessa as relações 
pedagógicas e reflete 
significativamente no ambiente 
escolar, através de 
comportamentos, atitudes e 
omissões que de forma direta 
ou indireta podem estar 
indicando a presença de 
violência familiar. (ASSIS, 
2010, p. 156). 
 
 

É sabido que família é qualquer grupo de 

pessoas com vínculos afetivos, de 

consanguinidade ou de convivência. Nesse 

sentido, diversas configurações podem ser 

formadas. 

Assis (2010) enfatiza que: 

 

A família é o primeiro núcleo 
de socialização dos indivíduos 
e o espaço indispensável para 
a garantia do desenvolvimento 
e proteção integral de 
crianças, adolescentes e dos 
demais membros. É a família 
que propicia os aportes 
afetivos e, sobretudo, 
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materiais necessários ao bem-
estar das pessoas, e onde os 
valores éticos e os laços de 
solidariedade começam a ser 
absorvidos e aprofundados. 
(ASSIS, 2010, p. 148). 

 

É a família que vai mediar a relação da 

criança e do adolescente com o mundo e 

poderá auxiliá-la ou não, a respeitar regras, 

limites e proibições necessárias à vida em 

sociedade, quando a família é ausente e não 

cumpre o papel de cuidado e proteção dos 

seus membros, a criança e o adolescente 

encontram-se desamparados, porque lhes 

faltam o primordial fator de identidade e 

socialização. 

A família desenvolve diferentes funções 

para realizar a transmissão de valores éticos, 

estéticos, religiosos e culturais. Cada família 

tem uma história singular que é permeada 

pelas histórias individuais de cada um de seus 

membros, o que é passado de uma geração 

para outra. 

Antunes (2006) destaca: 
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Melhor, portanto,compreender 
família como um conjunto de 
pessoas que se unem pelo 
desejo de estarem juntas, de 
construírem algo e de se 
complementarem. É com 
esses objetivos e em meio a 
essa relação que os indivíduos 
podem se tornar mais 
humanos, vivendo o jogo da 
afetividade de maneira 
adequada. (ANTUNES, 2006, 
p. 32). 

 

A violência quando ocorre no contexto 

familiar envolve atos violentos contra crianças 

e adolescentes, que muitas vezes se 

caracteriza pela falta de autonomia dos 

integrantes da família, excessiva dependência 

uns dos outros, que vão dando substância a um 

padrão de interação entre o autor da violência 

e a pessoa em situação de violência, em que o 

primeiro é o único responsável pela relação, 

que a decide e define o que acontece e é 

justamente a existência de uma intensidade 

constante desse padrão de interação no 

contexto familiar que sustenta a crença de que 

o abuso ou ação violenta é legítimo ou deve 

permanecer silenciado. 
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No ambiente escolar que essas crianças 

e adolescentes vão reproduzir aquilo que vive 

no contexto familiar. 

Tal entendimento fica claro na afirmação 

de Assis (2010): 

 

Por violência familiar (ou 
intrafamiliar) entendemos toda 
ação ou omissão cometida por 
um membro familiar que 
prejudique o bem-estar, a 
integridade física, psicológica 
ou a liberdade e o direito ao 
pleno desenvolvimento de 
outro membro. (ASSIS, 2010, 
p. 150).  
 
 

Sabemos que a família desempenha 

vários papéis: econômico (garantia da 

sobrevivência de seus membros); educativo 

(fornecimento dos padrões éticos de 

comportamento); socialização (convivência 

com a sociedade mais ampla). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) garante proteção integral à criança e ao 

adolescente. E por a escola ser um espaço 

educativo formal que propicia uma educação 
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sistemática, metódica e aprofundada, favorece 

o processo formativo de conhecimentos e de 

valores, sendo necessário a discussão e 

reflexão de temas abordados no ECA, para que 

a sociedade não tenha uma compreensão 

negativa sobre os Direitos Humanos e sobre o 

ECA, muitas vezes pensado como uma carta 

de privilégios para as crianças e adolescentes. 

De acordo com Calissi e Siveira (2013) 

tal percepção precisa ser revertida, 

trabalhando-se no sentido de evidenciar que os 

Direitos Humanos se propõem como uma 

cultura a se válida para todas as pessoas, pois 

seu fundamento primeiro é considerá-las, a 

todas, como sujeitos de dignidade e, portanto, 

de direitos. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente 

abrange as múltiplas infâncias e as várias 

dimensões da adolescência, no sentido de 

condições dignas, tais como: acesso à 

alimentação, saúde, educação, cultura, entre 

outras. 
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Sabemos também, que as instituições 

são lugares de defesa dos direitos e deveres de 

crianças e adolescentes. 

De acordo com o Artigo 227 da 

Constituição Federal é dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança e 

ao adolescente, com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 

à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente 

também deixa evidente no artigo 15 o que 

destaca a Constituição Federal: 

 

A criança e o adolescente têm 
direito à liberdade, ao respeito 
e à dignidade como pessoas 
humanas em processo de 
desenvolvimento e como 
sujeitos de direitos civis, 
humanos e sociais garantidos 
na Constituição e nas leis. 
(ECA, 2008). 
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Mesmo com esses direitos garantidos 

por lei, muitas famílias estão em situação 

elevada de vulnerabilidade, sendo assim, o 

ambiente e as condições de vida dessas 

crianças e adolescentes costumam provocar 

muito estresse relacionado à sobrevivência, 

rupturas de vínculos, uso abusivo de álcool e 

drogas e muito sofrimento nas relações em 

comunidade. 

Podemos perceber tais afirmações no 

que se refere Assis (2010): 

 

As principais vítimas da 
violência familiar são crianças, 
adolescentes, mulheres e 
idosos, configurando violação 
de seus direitos. Em muitos 
casos, a violência familiar 
ameaça o direito à educação, 
ao desenvolvimento, à saúde e 
até mesmo à sobrevivência. 
(ASSIS, 2010, p. 151). 

 

Nessa perspectiva, podemos constatar 

que a violência no ambiente escolar são sinais 

de uma sociedade marcada por desigualdades 

sociais, além de também fazer parte desse 
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contexto outros fenômenos como: bullying, 

negligência e abandono, abuso físico, 

discriminação, entre outros.  

Assis (2010) enfatiza que é importante 

ressaltar que o uso da violência, seja física ou 

psicológica, constrói, na sala de aula, um 

ambiente pouco propício à aprendizagem e, na 

escola pública, constitui mais um fator de 

agravamento da exclusão social a que estão 

submetidas as parcelas de baixo nível 

socioeconômico da população.  

A escola sendo um ambiente onde se 

consolidam as interações sociais dos alunos 

pode contribuir de forma positiva na busca de 

reflexões acerca da violência manifestada por 

crianças e adolescentes no ambiente escolar, 

de forma a mediar conflitos e vencer barreiras 

nas relações sociais.  

De acordo com Vasconcelos (2009) 

comumente, os conflitos vem acompanhados 

por uma aura perturbadora, o que faz com que 

sejam evitados. Todavia, fazem parte das 

relações humanas em geral e, naturalmente 
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das relações no interior da escola. Muito pior do 

que o conflito é a indiferença. Os conflitos 

podem dar origem a novas formas de 

relacionamento e de organização do trabalho 

pedagógico. A tarefa, portanto, não é negá-los 

ou camufla-los, mas buscar a sua adequada 

mediação. 

Ou seja, toda a questão da violência no 

âmbito escolar permeia a relação das famílias 

também, acaba sendo um conjunto de fatores 

que estão interligados e que alguma forma um 

interfere no outro. 

 

 

3. CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO 
DEMOCRÁTICA NO AMBIENTE 
ESCOLAR COMO ENFRENTAMENTO 
DA VIOLÊNCIA  

 
 

A escola sendo um ambiente onde se 

consolidam as interações sociais dos alunos 

pode contribuir de forma positiva na busca de 

reflexões acerca da violência manifestada por 
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crianças e adolescentes no ambiente escolar, 

de forma a mediar conflitos e vencer barreiras 

nas relações sociais.  

De acordo com Vasconcelos (2009): 

 

É fundamental a escola 
propiciar aos educandos 
outras representações e 
experiências: esse é o papel 
de humanização da cultura. Se 
o cotidiano o aluno é 
perpassado de alienação e 
violência e na escola encontra 
algo semelhante, não 
avançará muito. Se, ao 
contrário, tiver oportunidade 
de vivenciar práticas de 
solidariedade, de cooperação, 
de produção, de autoria, de 
esperança, de construção, de 
crítica, descoberta, poesia, 
alegria, sentirá que vale a 
pena ir para a escola. 
(VASCONCELOS, 2009, p. 
236). 

 

Mesmo não sendo nada fácil a 

universalização de Direitos num contexto de 

desigualdades, com grande parte da população 

ainda sem acesso igualitário aos direitos 

fundamentais, é necessário que tal percepção 

seja pensada de forma que políticas sejam 
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construídas com fundamentos sólidos que 

possam contribuir para a humanização da 

criança como ser em desenvolvimento, a partir 

da legitimação dos direitos da criança e do 

adolescente, garantidos pelo ECA. 

Como enfatizam Calissi e Siveira (2013): 

 

Cabe à escola ensinar os 
educandos a contextualizarem 
seus conhecimentos, 
identificando a sua 
significação e mobilizando-os 
para a existência humana em 
suas várias dimensões, ou 
seja, produzindo novos 
conhecimentos para 
enfrentamento das situações-
problemas do contexto sócio-
histórico. (CALISSI e SIVEIRA, 
2013, p. 12). 
 
 

Nas escolas, as relações cotidianas 

devem traduzir respeito ao próximo e o tema 

violência precisa ser trabalhado logo na 

Educação Básica, afim, de possibilitar 

discussões e reflexões acerca do tema com 

objetivo de vencer desafios e problemas que a 

vida apresenta. 
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Desse modo, Vasconcelos (2009) 

evidencia: 

 

No processo de construção da 
disciplina escolar, a família 
tem importante papel, seja no 
sentido de buscar 
conjuntamente alternativas de 
superação de problemas, seja 
porque no lar se encontra, em 
alguns casos, a otigem das 
primeiras distorções em 
termos de comportamento e 
sua postura colabora para a 
reprodução ou para a 
transformação de tais atitudes. 
(VASCONCELOS, 2009, p. 
202). 

 

Além de pensar criticamente, a criança e 

o adolescente devem ter a oportunidade de 

intervir sobre as manifestações que os afetam. 

Os assuntos relacionados à violência, 

sendo discutidos no ambiente escolar torna 

possível que crianças e adolescentes tornem-

se protagonistas do processo educativo e 

consigam gerenciar as diversas situações das 

suas vivências de forma democrática. 

Assim, Calissi e Siveira (2013) 

destacam: 
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Para que os jovens possam 
garantir seus direitos numa 
sociedade tão desigual e 
excludente como a nossa, é 
preciso, antes de tudo, que o 
Estado e a sociedade criem 
condições objetivas. Por isso, 
o conceito de proteção não 
pode ser dispensado: a 
criança e o adolescente 
precisam de apoio e da 
proteção da família, da 
sociedade e do Estado. 
(CALISSI e SIVEIRA, 2013, p. 
110). 
 
 

Diante disso, podemos dizer que a 

educação deve caminhar rumo a uma 

educação integral que vise o pleno 

desenvolvimento das crianças e adolescentes, 

afim, de possibilitar que crianças e 

adolescentes sejam sujeitos da sua história. 

De acordo com Calissi e Siveira (2013) o 

direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 

são pressupostos essenciais reveladores dos 

parâmetros acerca da autonomia infanto-

juvenil. Inscritos nos artigos 15 ao 18 do ECA, 

consideram criança e jovens, sujeitos 
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portadores de direitos civis, humanos e sociais, 

como qualquer cidadão comum. 

É sabido que ser cidadão implica em ter 

direitos e deveres e no ambiente escolar, no 

modo escolhido para administração de conflitos 

indica que princípios permeiam as relações e 

que tipo de sociedade estamos tentando 

construir, sendo assim, uma escola que preza 

pela democracia, traz o diálogo e a participação 

para proporcionar reflexões para o 

amadurecimento como ser social e individual. 

Diante dessa premissa Luck (2008) 

destaca:  

 

Portanto, a ação participativa 
hábil em educação é orientada 
pela promoção solidária da 
participação por todos da 
comunidade escolar, na 
construção da escola como 
organização dinâmica e 
competente, tomando 
decisões em conjunto 
orientadas pelo compromisso 
com valores, princípios e 
objetivos educacionais 
elevados, respeitando os 
demais participantes e 
aceitando a diversidade de 
posicionamentos e 
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características pessoais. 
(LUCK, 2008, p. 51). 
 
 

A cidadania se faz nas relações sociais, 

por meio da cooperação e do conflito, levando 

sempre em consideração o respeito à 

democracia e às leis que garantem igualdade 

de direitos. 

O espaço democrático se constrói dia a 

dia no ambiente escolar, com o enfrentamento 

dos problemas coletivos, permitindo vários 

momentos de expressões da participação. 

Como destaca Luck (2008):  

 

No contexto democrático, 
direito e dever não são 
conceitos fixos e estabelecidos 
a serem adotados e seguidos, 
mas, sim, ideias que se 
desdobram e se transformam 
continuamente pela própria 
prática democrática que, por 
si, é criativa e dinâmica. 
(LUCK, 2008, p. 55). 
 
 

O ambiente escolar precisa ser um 

espaço de respeito mútuo, justiça, diálogo e 

solidariedade, para que as diversas etnias, 
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culturas, religiões e opiniões sejam levadas em 

conta. 

O ambiente escolar sendo um espaço de 

convivência democrática, permite que essa 

diversidade não gere preconceitos, que 

possam se transformar em manifestações de 

intolerância ou desprezo com o que é diferente 

e consequentemente levando à situações de 

violência no contexto escolar. 

Vasconcelos (2009) comenta: 

 

De fato, o que se espera é que 
cada um e todos saibam se 
comportar na situação 
concreta em que estão. 
Enfatizamos que o saber se 
comportar aplica-se não só ao 
aluno, mas a todos – portanto, 
também ao professor, aos 
funcionários, à equipe de 
direção, aos pais, etc. 
(VASCONCELOS, 2009, p. 
92). 
 

 

Pensando nessa escola democrática e 

que visa formar cidadãos críticos e autônomos, 

o professor tem um papel primordial na 

construção de valores no ambiente escolar. 
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Todo trabalho pedagógico pode contribuir de 

forma significativa na construção de uma 

escola democrática, com educação de 

qualidade e com formação para cidadania. 

Em concordância com o exposto Calissi 

e Siveira (2013) enfatizam: 

 

O caminho em busca da 
promoção da igualdade e do 
respeito às diferenças vai além 
da ideia de construção de uma 
sociedade tolerante, que se 
constitui em uma condição 
necessária, mas não 
suficiente, implicando numa 
nova postura diante do mundo 
olhando para os outros como 
sujeitos de direitos, com a 
mesma dignidade que se quer 
para si, ou seja, a construção 
de uma sociedade alicerçada 
nos Direitos Humanos. 
(CALISSI e SIVEIRA, 2013, p. 
55). 
 
 

O processo educativo, nesse sentido, 

deve ser responsável por levar os sujeitos 

envolvidos a perceberem sua importância na 

vida do outro, suas responsabilidades diante do 

mundo e as capacidades que desenvolver para 

exercitar essas práticas ao longo da vida. 
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Para que se alcance com excelência 

esses pontos citados o trabalho em sala de 

aula deve possibilitar ao aluno ser capaz de 

compreender a importância e a necessidade da 

construção de uma sociedade justa; respeitar 

as diferenças entre as pessoas; ser solidário, 

rejeitando discriminações; participar da 

construção de uma sociedade democrática e 

solidária, utilizando conhecimentos adquiridos 

no ambiente escolar, assim como, valorizar o 

diálogo como forma de esclarecer conflitos na 

tomada de decisões coletivas. 

Tal entendimento é reforçado por 

Vasconcelos (2009): 

 

Os educadores críticos não 
vêem o aluno (ou a sua família) 
como "problema" (culpado); 
tomam muito cuidado com 
rótulos e preconceitos: "Esta 
escola", "esta comunidade", 
"estes pais", "estes alunos". 
Pelo contrário, buscam no 
aluno um aliado na construção 
de nova realidade. 
(VASCONCELOS, 2009, p. 
222). 
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Complementando essas questões Luck 

(2008) destaca que a democracia se expressa 

como condição fundamental para que a 

organização escolar se traduza em um coletivo 

atuante, cujos deveres emanam dele mesmo, a 

partir de sua maturidade sócia, e se configuram 

em sua expressão e identidade, que se renova 

e se supera continuamente.  

Vale ressaltar que a escola como 

ambiente propício para a construção de 

conhecimentos significativos e avanços 

educacionais, tem os processos sociais 

participativos como práticas para oportunizar o 

fortalecimento da democracia e crescimento 

nas relações interpessoais. 

De modo a favorecer a compreensão 

Assis (2010) enfatiza: 

 

Os programas de prevenção à 
violência realizados em 
escolas buscam, além da 
interrupção da violência, 
prover estimulação intelectual, 
aumentar as habilidades 
cognitivas e o sucesso 
acadêmico futuro. Estudos 
com essa finalidade mostram 
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consistência nos bons 
resultados de sucesso escolar. 
O estímulo à competência 
costuma estar direcionado a 
adolescentes e familiares, 
abrangendo competências 
sociais e de resolução de 
problemas; competências de 
tomada de perspectiva; 
competências de regulação 
emocional e de autocontrole. 
(ASSIS, 2010, p. 251). 
 
 

Enfim, os desafios em relação ao 

enfrentamento da violência no ambiente 

escolar exigem reflexões acerca dos Direitos 

Humanos, da intencionalidade da educação 

que contemple o processo de desenvolvimento 

do ser humano compreendido como sujeito 

social e histórico. 

Diante do exposto, Antunes (2006) 

ratifica: 

 

Mas, se o amor dispensa a 
aprendizagem, não a dispensa 
saber como melhor agir diante 
de um desafio, que caminhos 
com mais segurança percorrer 
na educação de um filho. 
Educar um filho não é apenas 
sentimento, é também uma 
arte, uma técnica e um 
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engenho, e por esses motivos 
toda escola que siga a 
afetividade necessita ajudar os 
pais nessa arte, nessas 
técnicas e nesse engenho. É 
evidente que a forma como 
essa ajuda pode se apresentar 
não necessita e não pode 
assumir padronização 
uniforme. (ANTUNES, 2006, p. 
36). 

 

Dessa maneira, educar crianças e 

adolescentes nessa realidade exige parceria 

com as famílias, pensamento crítico e reflexivo 

permanente sobre o contexto em que se vive e 

a necessidade de se qualificar para intervir 

nessas condições de vida, priorizando a 

dimensão humana, consolidando os direitos 

humanos e avançando na construção da 

democracia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Muito tem se ouvido falar em violência na 

escola, esse problema social está cada vez 

mais presente no âmbito escolar. 
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A escola que desempenha a função 

educativa de formar cidadãos críticos, 

autônomos e participativos na sociedade, ao 

longo dos tempos vem enfrentando 

dificuldades para desenvolver um trabalho 

pedagógico de excelência, com momentos de 

reflexões, a fim de perceber e buscar soluções 

para enfrentamento das múltiplas causas e 

consequências da violência escolar. 

A escola precisa, juntamente com a 

comunidade, pais, professores e toda equipe 

escolar liderar ações com engajamento para 

conseguir promover uma educação de 

qualidade, com princípios éticos e morais. 
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TECNOLOGIAS NO PROCESSO 
ENSINO APRENDIZAGEM 

ISABEL CRISTINA BARTULIHE MARENGO 

 
 

As inovações tecnológicas e os 

novos paradigmas oriundos da 

reestruturação produtiva desencadeiam, por 

conseguinte, a necessidade de se incorporar 

o uso de ferramentas tecnológicas no 

processo de formação humana. É importante 

ressaltar que as inovações estão em todos os 

campos da sociedade e tem reflexo direto na 

vida do ser humano e principalmente na sua 

formação acadêmica e profissional. Hoje, os 

professores se vêem diante do que pode ser 

considerado, ao mesmo tempo, um grande 

desafio e uma grande oportunidade: utilizar 

as TCI (tecnologias da comunicação da 

informação), como meio para construir e 

difundir conhecimentos, e ainda, para 

concretizar a necessária mudança de 

paradigma educacional, centrando seus 
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esforços nos processos de criação, gestão e 

reorganização das situações de 

aprendizagem. Neste contexto, a escola 

pode e deve ter outra função, outro papel. 

Não se trata de garantir, apenas, a 

universalização do seu acesso. É básico que 

ela assuma a função de universalizar o 

conhecimento e a informação. Nessa 

perspectiva, as novas tecnologias de 

comunicação passam a desempenhar um 

papel vital neste processo. 

À medida que as TCI ganham 

espaço na escola, o professor passa a se ver 

diante de novas e inúmeras possibilidades de 

acesso à informação e de abordagem dos 

conteúdos, podendo se libertar das tarefas 

repetitivas e concentrar- se nos aspectos 

mais relevantes da aprendizagem, porém, 

torna-se necessário que o professor 

desenvolva novas habilidades para mover-se 

nesse mundo, sendo capaz de analisar os 

meios à sua disposição e fazer suas escolhas 

tendo como referencial algo mais que o 
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senso comum. 

Assim, considera-se um 

desafio problematizar e investigar as próprias 

práticas educacionais a fim de enriquecê-las 

a partir do planejamento da ação concreta, 

propondo, dessa maneira, práticas 

pedagógicas e, sempre que possível novo 

saber para professores que estarão 

investigando e refletindo sua ação docente, 

buscando, assim, estratégias de ensino para 

que o educando se aproprie de maneira 

significativa do conhecimento elaborado 

A sociedade é dinâmica e é 

influenciada pelas mudanças econômicas, 

políticas e também tecnológicas. Tantas 

transformações acabam por modificar as 

relações entre as pessoas, onde quem não 

se adequa a este sistema acaba por ser 

excluído dessa sociedade que cada vez mais 

necessita das tecnologias para continuar 

“funcionando”. Atualmente, ninguém mais 

pensa em passar um dia sequer sem fazer 

uso do celular, da máquina de lavar ou de 
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micro-ondas, e assim também  o é em 

relação às diversas formas de comunicação. 

Este trabalho servirá para 

refletir sobre a utilização das novas 

tecnologias da informação e da comunicação 

no processo educativo, apontando desafios 

para a elaboração de materiais didáticos e 

para a prática pedagógica. 

Serão abordadas 

considerações sobre as transformações 

necessárias de alguns elementos da prática 

pedagógica, como o papel do professor, o 

planejamento e a avaliação educacional em 

projetos de inovação tecnológica na escola. 

Faz-se necessário na 

educação, construir novas concepções 

pedagógicas elaboradas sob a influência do 

uso dos novos recursos tecnológicos que 

resultem em práticas que promovam o 

currículo nos seus diversos campos dentro 

do sistema educacional. Desta forma, os 

recursos tecnológicos podem contribuir no 

processo de ensino e aprendizagem, 
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promovendo uma educação mais 

estimuladora, ganhando destaque enquanto 

recurso pedagógico. 

Através de levantamento 

bibliográfico, foram analisados livros e textos 

de vários autores, como exemplo o artigo 

citado de José Manuel Moran (1997), que 

discute sobre a utilização das tecnologias na 

educação, e sites de internet. 

 

O professor como agente 

mediador no processo de formação de um 

cidadão apto para atuar nessa sociedade de 

constantes inovações, tem como desafios 

incorporar as ferramentas tecnológicas no 

processo de ensino e aprendizagem, 

buscando formação continuada, bem como 

mecanismos de troca e parcerias quanto à 

utilização destas. Reforçando essa 

necessidade ratificamos o posicionamento 

da professora Léa Fagundes (1999 s/p.) que 

apregoa o seguinte: Conseguir alguns 

computadores é só o começo. Depois é 
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preciso conectá-los à internet e desencadear 

um movimento interno de buscas e outro, de 

trocas. Cabe ao professor, no entanto, 

acreditar que se aprende fazendo e saindo 

da passividade da espera por cursos e por 

iniciativas da hierarquia administrativa. 

Porém é perceptível que 

somente o investimento em recursos 

tecnológicos e as atuais políticas públicas de 

inclusão digital, por si só não bastam para 

tornar efetivo o uso do computador no 

processo de ensino e aprendizagem, visto 

que apesar dos fortes apelos da mídia e das 

qualidades inerentes ao computador, a sua 

dimensão nas escolas está muito aquém do 

que se anuncia e deseja. Valente e Almeida 

(1997) destacam que a informática na 

educação ainda não impregnou as idéias dos 

educadores e, por isto, não está consolidada 

no nosso sistema educacional, sendo este 

ainda um dos obstáculos a serem 

ultrapassados. 

O professor necessita 
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incorporar as ferramentas tecnológicas  

buscando melhorar a qualidade do processo 

de ensino e aprendizagem, necessidade 

esta, emergente nessa sociedade de 

constantes inovações Tecnológica na escola 

está vivendo em uma sociedade em 

constante mudança, onde o conhecimento é 

atualizado e reelaborado a todo instante e a 

escola  enquanto formadora do cidadão 

crítico deverá oportunizar estratégias 

inovadoras utilizando as mais diversas 

ferramentas disponíveis a fim de torná-lo 

capaz de atuar de maneira a resolver 

situações problema nessa sociedade de 

mudanças. As modernas tecnologias estão 

cada vez mais invadindo os muros das 

escolas e universidades. 

Na rede pública de ensino essa 

invasão se dá por meio das Políticas Públicas 

de Inclusão Digital, que prevê o repasse de 

computadores as escolas através de 

programas como o PROINFO em nível 

Federal, como incorporá-las em sua prática 
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pedagógica de forma significativa e não 

apenas como mais uma ferramenta para 

motivar a sua aula ou transmitir conteúdos? 

Desafio este, que está levando as escolas a 

equiparem-se com recursos tecnológicos e 

os professores a buscarem capacitação e 

aperfeiçoamento na área das tecnologias 

quanto ao uso pedagógico desses novos 

recursos de ensinar e aprender, devido à 

constatação de que nos cursos de 

graduação, pouco, ou quase nada ainda, 

está sendo proposto aos futuros professores. 

As escolas e universidades já 

dispõem de tecnologias como TV, vídeo, 

DVD, retroprojetores, projetor de multimídia e 

laboratórios conectados à internet, porém “as 

tecnologias sozinhas não mudam a escola, 

mas trazem mil possibilidades de apoio ao 

professor e de interação com e entre os 

alunos” (Moran Apud Moran, Maseto e 

Behrens, 2003, p. 14) e ao professor cabe 

buscar e aprender a utilizar-se dessas 

tecnologias de maneira que vão de encontro 
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à construção do conhecimento e levem os 

alunos a formular e buscar soluções para 

problemas. A questão de incorporação das 

tecnologias pela escola deve ser uma 

preocupação e uma ação de Política Pública 

de investimentos nessa área. Nesse contexto 

o Brasil tem avançado no tocante à pesquisa 

universitária e às políticas atuais. 

Cysneiros (1999) relata os 

programas desenvolvidos a partir de 1983 

como o Projeto EDUCOM, lançado em 1983 

em cinco universidades públicas, centros-

piloto, com projetos interdisciplinares 

desenvolvidos em escolas públicas. A 

principal contribuição do Educom foi à 

formação de recursos humanos provindos de 

escolas públicas da educação básica, 

professores das universidades, bolsistas de 

pesquisas e alunos de pós-graduação que 

participaram do projeto. 

Atualmente o PROINFO é o 

programa nacional de maior destaque na 

área de tecnologia na Educação, pois é o 
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responsável pela distribuição de 

computadores e periféricos para escolas de 

todo país, além da criação e implementação 

dos Núcleos de Tecnologia Educacional 

(NTEs) em todos os Estados da Federação. 

Existe hoje um contraste muito 

grande entre as escolas particulares e 

escolas públicas. As escolas da rede 

particular de Ensino têm absorvido bem as 

novas tecnologias, repassando esse custo à 

sua clientela, fazem convênios com 

empresas que oferecem serviços de 

Tecnologia Educacional e tem cobrado dos 

professores das mais diversas áreas, que 

implementem em seus planos de ensino o 

uso das ferramentas disponíveis, utilizando 

os laboratórios de informática e demais 

recursos tecnológicos disponíveis. Na escola 

pública o problema está justamente na falta 

de investimentos substanciais, não apenas 

em equipamentos, mas em formação 

continuada dos profissionais da educação 

para utilizarem efetivamente os recursos 
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tecnológicos disponíveis na escola. 

 
Os alunos, na sua grande 
maioria dominam a 
utilização dessa ferramenta, 
o que não ocorre com os 
professores que continuam 
estagnados quanto ao uso 
de recursos tecnológicos no 
processo de ensino e 
aprendizagem. Daí a 
importância de uma boa 
preparação dos 
professores, já que como 
disse Demo, “parece 
evidente a dificuldade de 
transformar as tecnologias 
em oportunidades de 
aprendizagem sem a 
mediação do professor. 
Qualquer artefato técnico 
implantado na escola só 
frutifica sob a mediação do 
professor” Cysneiros (2005, 
pg.12). 

 
Portanto, não é um simples 

desafio, mas uma situação real que está 

posta para todos àqueles que realmente 

pensam em uma educação para o futuro. 

Cabe ao professor adaptar-se a esta 

realidade na educação, devendo ampliar o 

espaço da sala de aula de formas variadas, 
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gerenciando aulas à distância, orientando 

projetos e pesquisas com os alunos, usando 

as ferramentas disponíveis de modo a 

orientar o aluno quanto à utilização das 

tecnologias de maneira contextualizada e 

colaborativa. 

Para que o professor possa 

realmente se atualizar e inovar, é necessário 

que ele primeiro tenha o desejo e a 

motivação e a escola como instituição 

também se renove, não só modernizando 

seus laboratórios, mas sim dando condições 

reais para que o professor realize um 

trabalho dinâmico, inovador, instigador, 

utilizando toda a tecnologia que ela dispõe 

aos seus alunos. Com base nessa 

necessidade, Moran destaca: O que deve ter 

uma sala de aula para uma educação de 

qualidade? Precisa fundamentalmente de 

professores bem  preparados, motivados e 

bem remunerados e com formação 

pedagógica atualizada. Isto é incontestável. 

(Moran, 2004, p.15). Tais condições não 
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condizem com a realidade da maioria dos 

professores em nosso país, pois a escola 

muitas vezes exige a inovação, a mudança, 

mas não proporciona meios reais para o 

corpo docente alcançá-las. 

Os professores possuem uma 

formação acadêmica deficitária com relação 

ao uso das ferramentas tecnológicas, e ao 

ingressarem na carreira docente assumem 

uma carga horária de trabalho imensa 

prejudicando a qualidade de sua prática 

pedagógica, não propiciando a utilização de 

ferramentas e técnicas mais elaboradas. 

 

 

1. Acessos às 
Tecnologias 

 
 

O acesso às tecnologias da 

informação e comunicação está relacionado 

com os direitos básicos de liberdade e de 

expressão, portanto os recursos tecnológicos 

são as ferramentas contributivas ao 

desenvolvimento social, econômico, cultural 
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e intelectual. A nova Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB) da educação nacional propõe uma 

prática educacional adequada à realidade do 

mundo, ao mercado de trabalho e à 

integração do conhecimento. Desta forma, a 

utilização efetiva das tecnologias da 

informação e comunicação na escola é uma 

condição essencial para inserção mais 

completa do cidadão nesta sociedade de 

base tecnológica. 

A utilização das tecnologias, 

no mundo atual, está fortemente inserida 

nessas exigências. Além disso, nunca houve 

tanta informação e conhecimentos 

disponíveis num espaço de tempo tão curto. 

Consta no Plano Nacional de Educação em 

suas metas e objetivos, assegurar às escolas 

públicas, de nível fundamental e médio, o 

acesso universal à televisão educativa e a 

outras redes de programação educativo-

cultural, com o fornecimento do equipamento 

correspondente, promovendo sua integração 

no projeto pedagógico da escola, equipar, em 
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dez anos, todas as escolas de nível médio e 

todas as escolas de ensino fundamental com 

mais de 100 alunos, com computadores e 

conexões internet que possibilitem a 

instalação de uma Rede Nacional de 

Informática na Educação e desenvolver 

programas educativos apropriados, 

especialmente a produção de softwares 

educativos de qualidade. 

Atendendo a lei nº. 10.172, de 9 

de janeiro de 2001 (que aprovou o Plano 

nacional de educação), o Presidente da 

República através do Decreto nº6.300, de 12 

de dezembro de 2007 . Decreta em seu art.1º 

O Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional - Proinfo, executado no âmbito 

do Ministério da Educação, promoverá o uso 

pedagógico das tecnologias de informação e 

comunicação nas redes públicas de 

Educação básica. Por sua vez, O Plano 

Estadual de Educação (Versão Preliminar) 

têm como meta investir, anualmente, na 

compra de equipamentos, garantindo que no 
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final do decênio, todas as escolas de Ensino 

Fundamental disponham de: laboratórios de 

informática com número de conjuntos 

compostos de microcomputadores 

conectados à internet e impressoras, na 

proporção de, no mínimo, um conjunto para 

cada 80 alunos matriculados; TVs de 29 

polegadas e aparelhos de DVD, na 

proporção de, um conjunto para cada 160 

alunos matriculados. Desta forma, hoje a 

escola conta com o Laboratório de 

Informática PROINFO e Paraná Digital e as 

salas de aulas equipadas com TV 

Multimídias. 

Não podemos mais dizer que a 

escola não dispõe de recursos para atender 

as necessidades atuais. Assim, as pessoas 

envolvidas neste processo devem rever sua 

postura diante dessas novas tecnologias 

reconhecendo suas potencialidades, para 

que ocorra de fato uma melhora significativa 

no processo ensino-aprendizagem. As novas 

tecnologias vêm modificando 
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significativamente as relações do homem 

com o mundo, visto que em cada segmento 

social encontramos a presença de 

instrumentos tecnológicos. 

A escola não pode ficar 

excluída desta realidade, devendo apropriar-

se dos avanços tecnológicos e incorporá-los 

a pratica educativa. Segundo Lévy (1996), a 

era atual das tecnologias da informação e 

comunicação estabelece uma nova forma de 

pensar sobre o mundo que vem substituindo 

princípios, valores, processos, produtos e 

instrumentos que mediam a ação do homem 

com o meio. Ainda  conforme Lévy (1999), 

pela primeira vez na história da humanidade, 

a maioria das competências adquiridas por 

uma pessoa no começo de seu percurso 

profissional estará obsoleta ao fim de sua 

carreira. 

Com a chegada dos recursos 

tecnológicos nas escolas, exige-se dos 

educadores uma nova postura frente à 

prática pedagógica. Conhecer as novas 
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formas de aprender, ensinar, produzir, 

comunicar e reconstruir conhecimento, é 

fundamental para a formação de cidadãos 

melhor qualificados para atuar e conviver na 

sociedade, conscientes de seu compromisso, 

expressando sua criatividade e 

transformando seu contexto. Lévy (1999, 

p.172): 

 
Como manter as práticas 
pedagógicas atualizadas 
com esses novos processos 
de transação de 
conhecimento? Não se trata 
aqui de usar as tecnologias 
a qualquer custo, mas sim 
de acompanhar consciente 
e deliberadamente uma 
mudança de civilização que 
questiona profundamente 
as formas institucionais, as 
mentalidades e a cultura dos 
sistemas educacionais 
tradicionais e, sobretudo os 
papéis de professor e de 
aluno. 

 
Neste sentido, integrar as 

tecnologias como apoio ao ensino 

aprendizagem é um grande desafio para a 

educação, especialmente na rede pública de 
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ensino para dar igualdade de condições aos 

educandos. O educador necessita buscar 

ferramentas eletrônicas pra atender a 

necessidade e a curiosidade dos educandos. 

São necessárias novas competências e 

atitudes para que o processo ensino-

aprendizagem seja significativo. 

 
2. Práticas Pedagógicas 

 
 

Assim na escola, a prática 

pedagógica com a utilização das diversas 

tecnologias precisa realizar-se de maneira 

crítica para compreender, propor e 

desenvolver as estratégias de construção do 

conhecimento, e democrática para que esteja 

a serviço de uma educação preocupada com 

a mudança na sociedade, pretendendo a 

democratização dos saberes e das mídias. 

Portanto, o objetivo principal da prática 

pedagógica deve ser a ampliação do saber 

dos educandos, utilizando-se de todos os 

meios tecnológicos de informação e 
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comunicação. São vários os recursos 

tecnológicos que podem facilitar o processo 

de aprendizagem. 

O computador, o principal 

produto das TICs, ganha destaque e 

importância neste quesito. Rico em recursos 

audiovisuais possibilita o entrecruzamento 

de imagens, sons, textos e diversos 

softwares educativos de apoio aos conteúdos 

curriculares que podem estimular os alunos 

para a aprendizagem. Cox (2003) elenca 

algumas características fundamentais à 

formação do professor para a implantação da 

informática na educação escolar. 

É preciso: competência para 

educar-se continuamente em acompanhar a 

dinâmica da atualidade; domínio da 

informática para evitar subutilização ou 

supervalorização, aversão ou endeusamento 

dos recursos disponibilizados por ela; 

disposição para estudar tendo em vista a 

necessidade de educação continuada e 

“conquista” das ferramentas computacionais; 
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capacidade de ousar para quebrar as 

amarras das especificidades das formações 

educacionais tradicionais; cumplicidade com 

o educando para estabelecer parcerias na 

busca por soluções e construções; 

criatividade para fazer jus ao adjetivo 

humano e avançar além de cópias de 

reproduções para criação e 

aperfeiçoamentos contínuos; e habilidade 

para socializar “saberes” e “fazeres”, com o 

intuito de garantir o desenvolvimento da 

coletividade. 

Diante deste cenário de 

possibilidades, Lévy (1999) pondera sobre a 

atualização das práticas pedagógicas. Para 

ele a grande questão da cibercultura é a 

transição de uma educação e uma formação 

estritamente institucionalizadas para uma 

situação de troca generalizada de saberes. A 

nosso favor, temos uma grande vantagem 

que deve ser bem explorada: os alunos têm 

disposição e interesse por projetos e 

atividades que utilizem recursos 
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tecnológicos. 

O ato de gostar equivale ao ato 

de querer conhecer, ou seja, temos mais 

chance de explorar a aprendizagem do aluno 

quando são propostas atividades que têm 

significado para ele. Por conseguinte, para 

que se tenham condições de formar uma 

visão crítica fundamentada sobre o uso das 

tecnologias, é preciso pesquisar sobre o que 

elas têm a oferecer à educação. A escola 

com que sonhamos é aquela que assegura a 

todos a formação cultural e científica para a 

vida pessoal, profissional e cidadã. 

O mundo está permeado pela 

televisão, pela Internet, pelos jornais, pelas 

revistas, pelas músicas de sucesso. A escola 

e a sala de aula precisam dialogar com esse 

mundo. Perceber o potencial da 

comunicação contemporânea não significa 

repeti-lo, mas estabelecer um elo com a 

percepção do aluno. 

É preciso que a escola 

contribua para uma nova postura ético- 
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valorativa de recolocar valores humanos 

fundamentais como a justiça, a 

solidariedade, a honestidade, o 

reconhecimento da diversidade e da 

diferença. A escola tem um papel 

insubstituível quando se trata de preparação 

das novas gerações para enfrentamento das 

exigências postas pela sociedade moderna 

ou pós-industrial. 

 
3. O novo Professor 

 
 

A escola tem, pois, o 

compromisso de reduzir a distância entre a 

ciência cada vez mais complexa e a cultura 

de base produzida no cotidiano e provida 

pela escolarização. Mesmo estando presente 

no cotidiano escolar há algum tempo, as 

tecnologias de informação apresentam-se 

aos profissionais do ensino como uma 

novidade, apesar da grande maioria já 

desenvolver experiências significativas com 

as mesmas. Tal fato pode ser explicado pela 
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falta de informação sobre o termo tecnologia 

da informação, associado normalmente à 

estrutura física do computador, ou pela não 

difusão e reconhecimento da comunidade 

nacional de educadores, das atividades 

desenvolvidas pelos professores com o uso 

destes recursos de ensino. Tudo o que 

esperamos da escola para os alunos, são 

também, exigências colocadas aos 

professores, que deverão ajustar sua 

didática às novas realidades da sociedade, 

do conhecimento, do aluno, dos diversos 

universos culturais, dos meios de 

comunicação. 

O novo professor precisaria, no 

mínimo, de uma cultura geral mais ampliada, 

capacidade de aprender continuamente, 

competência para saber agir na sala de aula, 

habilidades comunicativas, domínio da 

linguagem informacional, saber usar meios 

de comunicação e articular as aulas com as 

mídias e multimídias. A educação 

contemporânea, nessa perspectiva, 
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sustenta-se no princípio básico da 

comunicação entre o educador e o 

educando, em que há uma escuta mútua e 

também a escuta de si mesmos. A 

mensagem retorna a eles na sua dimensão 

inconsciente e o diálogo se estabelece 

quando ambos recebem a própria mensagem 

em forma invertida. 

Para a prática cotidiana, cabe 

ao educador, em seu trabalho com imagens, 

entender, mediar e orientar o leitor/autor para 

que este não fique apenas fascinado diante 

da tela. Ir além da construção de significado 

e da reflexão para dar lugar às atividades 

concretas, para isso, são necessárias 

atividades que lhe permitam avançar no 

processo de simbolização da imagem que, 

gerando um movimento entre sujeitos e 

coisas, desestruture conhecimentos prévios. 

A construção coletiva, 

emergente da multiplicidade de intercâmbios, 

pode sustentar um trabalho pedagógico que 

permite desabrochar em uma pedagogia 
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andarilha, viajante, itinerante, da virtualidade. 

Educar em ambientes virtuais exige mais 

dedicação do professor, mais apoio da 

equipe pedagógica, mais tempo de 

preparação e principalmente de 

acompanhamento, Quanto ao papel do 

professor há uma mudança em relação de 

espaço, tempo e comunicação com os 

alunos. O espaço de troca se estende da sala 

de aula para o virtual, como afirma Perrenoud 

(2000, p, 128): 

 
Formar para as novas 
tecnologias é formar o 
julgamento, o senso crítico, 
o pensamento hipotético e 
dedutivo, as faculdades de 
observação e de pesquisa, a 
imaginação, a capacidade 
de memorizar e classificar, a 
leitura e a análise de textos 
e imagens, a representação 
de redes, de procedimentos 
e de estratégias de 
comunicação. 

 
Apesar do grande interesse de 

vários pesquisadores da educação, em 

destacar a importância da aplicação das 
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novas tecnologias de comunicação e 

informação no ambiente escolar, o que se 

pode perceber é que o professor, elemento 

de atuação destacada no processo 

educativo, não utiliza adequadamente as 

tecnologias que lhe são disponibilizadas, 

muitas vezes rejeitando completamente o 

seu uso, chegando a ponto de temer sua 

substituição por estas tecnologias. 

Segundo Libâneo pode-se 

considerar que isso ocorre, em parte, por 

que, em nosso país, a associação entre 

educação e desenvolvimento tecnológico foi 

propiciada por uma visão tecnicista, no 

quadro da ditadura militar, gerando uma 

resistência de natureza política à tecnologia. 

Mas há também, razões culturais e sociais 

como certo temor pela máquina e 

equipamentos eletrônicos, medo da 

despersonalização e de ser substituída pelo 

computador, ameaça ao emprego, precária 

formação cultural e científica ou formação 

que não inclui tecnologia. (Libâneo, 1998, p. 
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67, 68). 

 
“Os professores devem ter 
consciência de que, a 
tecnologia é capaz de ajudar 
o professor, mas não o 
substitui. Pode ajudá-lo a 
ensinar melhor e com 
melhor qualidade, mas não 
reduzirá o esforço 
necessário na sala de aula. 
Pelo contrário, creio que 
devemos aumentar o 
número de professores”. 
(Hawkins, 1995, p. 61). 

 
Para Stahl (1997), deve estar 

claro para os professores que as habilidades 

requeridas para a entrada da sociedade na 

era da informação não estão sendo 

desenvolvidas na escola e que a capacidade 

das novas tecnologias de oportunizar a 

aquisição de conhecimento individual e 

independente está vinculada a flexibilização 

do currículo. 

De fato, ao analisar as 

possibilidades de aplicação dos recursos 

computacionais no processo educativo, de 

acordo com as teorias da aprendizagem 
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Behaviorista (Skinner), Construtivista-

Interacionista (Piaget) ou Construtivista 

Sócio - Interacionista, (Vygotsky), são 

consideradas como principais, quatro 

características das novas tecnologias da 

informação e da comunicação presentes na 

elaboração de materiais didáticos e projetos 

fundamentados na abordagem construtivista: 

(1) a possibilidade de interatividade; (2) as 

possibilidades que o computador tem de 

simular aspectos da realidade; (3) a 

possibilidade que as novas tecnologias de 

comunicação, acopladas com a informática, 

oferecem de interação à distância e (4) a 

possibilidade de armazenamento e 

organização de informações representadas 

de várias formas, tais como textos, vídeos, 

gráficos, animações e áudios, possível nos 

bancos de dados eletrônicos e sistemas 

multimídia. 

Essas possibilidades têm sido 

experimentadas em propostas educativas de 

utilização das novas tecnologias na 
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perspectiva construtivista por professores, 

tecnólogos educacionais e elaboradores de 

materiais, tendo sido recentemente relatadas 

na literatura. Assim, de acordo com essas 

possibilidades, o aluno pode explorar um 

determinado problema, colocando-se no 

papel de cientista, de historiador, etc. Nesses 

projetos, a tecnologia é frequentemente 

usada como uma ferramenta para explorar 

recursos e integrar conhecimento à medida 

que os problemas são resolvidos ou os 

objetivos da aprendizagem pessoal são 

perseguidos. Bancos de dados e a Internet 

podem ser consultados para localizar as 

informações necessárias para resolver um 

problema. 

Além da ligação com o 

contexto, a Cognição Situada também se  

baseia em pressupostos de cognitivistas 

sociais como Vygotsky (1984), quando afirma 

que “o estudante aprende e desenvolve-se 

realizando uma tarefa através da interação 

com os outros”. Tal referencial tem servido de 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

414 

 

inspiração para  a concepção de trabalho 

colaborativo, cujo significado é o de 

compartilhar objetivos com a intenção de 

criar algo novo através da colaboração. 

Nesse sentido, enfatiza- se a interação 

estudante-professor ou estudante-estudante 

para modelar ou apoiar a compreensão e o 

desempenho. Os meios de comunicação 

oferecidos pelas novas tecnologias possuem 

recursos que podem propiciar a interação 

(formal e não formal) entre grupos, 

favorecendo atividades em conjunto como, 

por exemplo, a elaboração de textos e 

projetos, e as discussões de temas entre 

docentes e estudantes e entre os próprios 

estudantes. 

 
4. Tecnologias 

Perspectiva Inovadora 

 
 

Barros e Cavalcante 

constatam que é possível usar esta 

tecnologia, tanto numa perspectiva 
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tradicional como numa perspectiva 

inovadora, haja vista que estes recursos não 

determinam obrigatoriamente uma 

determinada abordagem de ensino para o 

professor ou para a escola, que podem fazer 

uso destes recursos de acordo com seus 

pressupostos teóricos. 

 
“Desse modo, o uso de 
recursos computacionais 
em educação, será tão 
prejudicial, quanto for o 
desconhecimento do 
professor e da escola sobre 
estas novas tecnologias, e a 
falta de um planejamento de 
ensino voltado para a 
construção do 
conhecimento.” (Barros, 
Cavalcante, 1999, p. 282). 

 

A convergência tecnológica é 

possível, desde que antes o educador e os 

educandos possuam uma educação digital 

direcionada para a produção de conteúdo 

pedagógico compartilhado. O aluno deve ser 

convidado a interagir em grupos, 

pesquisando e apresentando aos demais 

suas conclusões, sempre mediado pelo 
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professor da disciplina, que não precisa 

necessariamente ser um tecnólogo, mas ter 

noções básicas do uso da informática e da 

tecnologia na sala de aula, no laboratório de 

informática. 

Professores e alunos devem 

também compartilhar e convergir para o uso 

dos Multimeios de forma colaborativa, pois, 

o educando pode ser o “piloto” (usuário da 

máquina) e o professor o “navegador” 

(mediador do conhecimento) de uma 

atividade educativa, que inclusive pode e 

deve ser ao mesmo tempo recreativa para 

ambos. É o chamado aprender se divertindo, 

que auxilia a convergência tecnológica e à 

educação digital, minimizando os problemas 

do choque de gerações. 

Segundo Mercado (1999, p. 27) 

as novas tecnologias criam novas chances 

de reformular as relações entre alunos e 

professores e de rever a relação da escola 

com o meio social, ao diversificar os espaços 

de construção do conhecimento, ao 
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revolucionar os processos e metodologias de 

aprendizagem, permitindo à escola um novo 

diálogo com os indivíduos e com o mundo. 

Mesmo destacando as 

vantagens da utilização dos recursos 

tecnológicos, este autor considera 

necessário, além de uma preparação 

adequada dos professores, um projeto 

educacional que articule o trabalho do 

professor ao uso destas tecnologias para que 

estas possam concretizar seus objetivos, do 

contrário, corre-se o risco de se confrontar 

com velhas práticas, mais caras e com um 

caráter pretensamente moderno, haja vista 

que a simples introdução da tecnologia não é 

capaz de modificar as concepções do 

professor acerca das questões pedagógicas. 

O acesso às tecnologias de 

informação e comunicação amplia as 

transformações sociais e desencadeia uma 

série de mudanças na forma como se 

constrói o conhecimento. A escola, bem 

como os outros lugares onde se fomenta o 
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currículo, não pode desconsiderar esse 

movimento, ou seja, a chegada de novas 

tecnologias e mídias é uma realidade com a 

qual os profissionais de todas as áreas se 

deparam, apontando-lhe novos desafios.  
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O PAPEL DA MULHER NO 
DECORRER DA HISTÓRIA DA 
ARTE 

CAROLINE RAQUEL DE SOUZA BALESTEROS 

 

A história da mulher desde a pré-história 

é repleta de lutas e pequenas vitórias até a 

contemporaneidade, dizer que os problemas 

foram sanados é ser precipitado. É verdade 

que muitas coisas mudaram para melhor, 

porém ainda há muito a se questionar e a se 

fazer. A luta das mulheres por igualdade de 

direitos é diária e tal realidade ultrapassa 

décadas. As implicações ideológicas da pré-

história são partes fundamentais na busca pelo 

entendimento da representação da figura 

feminina. Segundo o historiador Pascal 

Semonsut a história apresenta aos europeus 

do século XX a mulher pré-histórica como 

submissa ao homem e um ser inferior. Essa 

mulher pré-histórica atravessou décadas e 

séculos e ainda hoje, depois de tantas lutas 

travadas por mulheres que não se contentam 
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com esta realidade, as mulheres ainda são 

vistas por muitos como um ser inferior. 

Problema este que está enraizado na história 

da mulher e da sociedade em termos gerais 

que é educada para acreditar nesta 

inferioridade. 

Discorreremos neste capítulo sobre a 

evolução da imagem da mulher desde a pré-

história, do ponto de vista da arte. 

Abordaremos no primeiro momento dados 

gerais dos momentos históricos e por fim 

traremos também um breve resumo sobre a 

história das lutas de mulheres aqui no Brasil e 

que papel elas ocupavam em diferentes 

momentos. 

A representação artística que temos de 

mulheres nas sociedades primitivas nos 

apresentam características na valorização da 

fertilidade feminina, como pode ser visto nas 

estatuetas de mulheres com carne abundantes 

no Período Gravetiano(28.000 – 20.000 a.C) 

como exemplos citamos Vênus de Willendrf e 

Vênus de Laussel. Estas esculturas são 
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consideradas as primeiras imagens que temos 

de mulheres na história. 

 

 

Figura 1 - Vênus de Willendrf e Vênus de Laussel 

Fonte: Juliane Gamboa 

 

Na Grécia antiga à medida que a 

sociedade foi mudando algumas coisas 

também em relação às mulheres tiveram 

pequenas mudanças, mesmo assim, neste 

período a principal função da mulher era a 

procriação. Eram excluídas de questões 

políticas e não tinham direito a dar suas 

opiniões.  

A arte Grega subdivide-se em três 

períodos: período arcaico, clássico e 
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helenístico, no primeiro período nota-se nas 

artes a predominância de retratar a mulher 

jovem, a divindade em homenagem a deusa 

Atenas com certa delicadeza. No período 

clássico observa-se uma atenção maior em 

retratar as figuras femininas de forma mais real, 

com um estudo mais aprofundado do corpo 

humano. Surge então o nu feminino, onde as 

estatuetas das deusas aparecem parcialmente 

ou sem o quíton( peça de roupa usada na 

Grécia Antiga tanto por homens quanto por 

mulheres). Adiante no período helenístico as 

figuras começam a aparecer de forma mais 

naturalista, trazendo traços tanto físicos como 

também passa a retratar o emocional e 

movimentos através de expressões corporais. 

Na idade antiga, as mulheres só eram 

retratadas quando tinham alguma importância 

histórica e sempre atrelada à figura de um 

homem. As mais conhecidas sem dúvidas são 

a imagem da Virgem Maria e de Eva, que 

representam respectivamente a maternidade e 

o pecado.  
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Na idade média as pinturas e esculturas 

de mulheres apareciam como objetos a serem 

venerados e recebiam nomes de Virgens, 

porém nesse período começam a ganhar 

características mais mundanas e a se afastar 

do ideal religioso. Como vemos na obra O 

Nascimento de Vênus de Sandro Botticelli, 

figura 2. 

Esta obra de Botticelli foi influenciada pelo 

neoplatonismo cristão, pois o pintor havia 

participado dos círculos de Lourenço de Médici, 

que tinham por objetivo conciliar as ideias 

clássicas às cristãs. 

Acredita-se que a nudez da deusa não 

representa a paixão carnal, mas sim a paixão 

espiritual. Na obra, Vênus é apresentada de 

forma esguia e com traços harmoniosos. Além 

disso, Botticelli utiliza cores claras e puras, 

exaltando a pureza da alma e a beleza 

clássica. 

Em sua totalidade, a obra apresenta 

serenidade e luminosidade, o que pode ser 

compreendido de duas formas. De certa 
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maneira, aponta para a temática mitológica, 

levando-se em e consideração a influência das 

esculturas gregas na composição da Vênus.  

Na idade moderna as pinturas e 

esculturas se aproximam cada vez mais da 

realidade científica, pensando em silhuetas, 

mesmo tendo foco ainda nas intenções 

religiosas, surge então um novo padrão de 

beleza. 

 

Figura 2 - O Nascimento de Vênus de Sandro Botticelli  

Fonte: Felipe Araújo 

 

 

Durante o século XV e XVI até finais do 

século XVIII o ideal de beleza mostra a mulher 

mais roliça, de ancas largas e seios fartos 
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fugindo um pouco da figura feminina que era 

tida como ser angelical, essa mulher aparece 

mais perto da realidade. 

Na idade contemporânea surge espaço 

para a mulher expressar suas ideias. É na 

virada do século XX que começam a surgir 

charges e tirinhas que aborda a mulher ligada 

fortemente aos primeiros movimentos de 

emancipação, começamos a vislumbrar a 

imagem de uma mulher que até então não 

havia sido mostrada. A partir desse período a 

visão da mulher que representa 

sagrado/pecado dá lugar a uma mulher mais 

humana.  

Durante todo o período de domínio da 

igreja, a mulher aparecia como o ser sagrado 

tendo como comparação a figura da mãe do 

filho de Deus, então as mulheres terrenas 

deveriam seguir os passos impostos pela 

igreja. Fazendo-se uma interpretação da Bíblia 

Sagrada. As que fugissem dessas regras eram 

excluídas da sociedade. 
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História das lutas das mulheres no Brasil 

 

No Brasil destacaremos um pouco dos 

conteúdos do livro, Breve história do feminismo 

no Brasil, da autora Maria Amélia de Almeida 

Teles que aborda o desenvolvimento da 

condição da mulher na sociedade brasileira 

através dos tempos e vem questionar que o 

pouco do que é escrito sobre mulheres foi 

escrito por homens estando, portanto sobre 

suspeita. Qual era a situação das mulheres 

brasileiras desde o momento da colonização? 

E o que fui mudando no decorrer dos anos? 

No período da colonização, quando os 

portugueses chegaram ao Brasil encontraram 

aqui as índias, esses povos que habitavam o 

país possuíam costumes diversos e as 

mulheres ocupavam em algumas tribos o papel 

de escrava de seus maridos, companheiras, 

havia as que chefiavam grupos, lembrando que 

existia a monogamia e poligamia. Com a 

chegada dos portugueses as mulheres eram 
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usadas como esposas, concubinas ou 

empregadas domésticas. 

Segundo Maria Amélia as mulheres 

brancas do período colonial que foram 

mandadas para povoar o recém-descoberto 

Brasil eram órfãs, de toda qualidade e até 

meretrizes que chegando aqui assumiam papel 

de esposas, donas de casa e mães dos filhos 

legítimos dos senhores, a quem cabia 

atividades do lar, tecelagem, fiação, bordado e 

cuidados com pomar. Casavam-se muito 

jovens e passavam do domínio dos pais para 

domínio dos maridos que eram tão ciumentos 

que mal permitia com que suas esposas 

fossem a missa. E caso houvesse alguma que 

se rebelasse era assassinada pelos maridos. 

Outra forma de punição era internça-las em 

conventos, destino esse das mulheres que não 

arrumavam maridos. 

As mulheres negras desse período, assim 

como as indígenas eram usadas para 

satisfazer prazeres sexuais e para o trabalho 

escravo. O concubinato era comum entre os 
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escravos, às escravas eram usadas tanto por 

seus senhores como também podiam ser 

emprestadas. Algumas mulheres se 

revoltavam praticando o aborto ou matando 

seu filho para impedir que um novo escravo 

surgisse. 

As mulheres dessa época que resolviam 

de alguma forma participar dos acontecimentos 

políticos eram taxadas como loucas ou 

prostitutas. Mesmo estas mulheres que se tem 

conhecimento estão sempre à sombra de seus 

maridos. 

No Brasil Império ocorreram várias 

revoltas e lutas pela independência que 

contaram com vários segmentos sociais. As 

mulheres não tinham muito como interferir, pois 

não tinham acesso as informações. Eclodiu no 

período de 1830 várias revoltas sociais e nesse 

contexto se destaca a figura de Anita Garibaldi, 

unindo-se a José Garibaldi e com ele participou 

de lutas republicanas como a Guerra dos 

Farrapos, no Rio Grande do Sul, e mais tarde 

na Europa lutou pela unificação da Itália. 
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Percebe-se até neste ponto do texto que 

desde a pré-história as mulheres são vistas 

como seres inferiores, dependentes de homens 

ou mesmo as que recebem destaque estão 

atreladas a algum homem. Temos histórias de 

mulheres belíssimas que lutaram para 

conquistar seus ideais e que cada vitória 

alcançada serviu para inspirar outras mulheres. 
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As primeiras tentativas no 
desenvolvimento ferroviário 

ARLETE MARIA DOS SANTOS EMILIANO 

 

 Ao estudar sobre a tecnologia ferroviária 

é importante estabelecer o momento em que 

ela surgiu e qual foi o impacto na sociedade 

após sua criação. É sabido que a revolução 

industrial que teve seu início na Inglaterra do 

século XVIII é um grande acelerador da 

descoberta de tecnologia em variados âmbitos, 

a mudança econômica com o surgimento do 

sistema capitalista trouxe uma mudança de 

hierarquia social até então desconhecida, 

novas possibilidades de produção industrial e 

trabalho, um novo ajuste no cotidiano popular e 

da organização e relação espacial urbana em 

que tudo era medido pela velocidade e a 

necessidade de se modernizar. 

(...) o brusco 

aumento da produção 

levado a cabo durante 
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o século XVIII por 

meio da introdução do 

sistema fabril e da 

máquina, alterou 

completamente o 

mundo, muito mais do 

que a revolução social 

na França. Seus 

efeitos sobre o pensar 

e o sentir foram tão 

graves que ainda hoje 

não podemos avaliar 

a profundidade com 

que penetraram na 

natureza mesma do 

homem e as grandes 

mudanças que 

desencadearam. (...) 

A destruição da 

segurança e da paz 

interior do homem 

permanece como o 

efeito mais conspícuo 

da Revolução 

Industrial. Ante o ritmo 
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da produção o 

indivíduo malogra, 

sendo por ele 

devorado. (Giedion, 

2004, p. 190). 

 A Inglaterra já possuía o domínio nas 

rotas mercantes, graças a sua grande frota de 

navios que serviam de transporte para outros 

países da época, e investia economicamente 

em empresas e industrias particulares, isso 

somado a necessidade crescente de progresso 

e modernidade da população transformou o 

país em pioneiro de produção industrial 

deixando o monopólio mundial em suas mãos 

do final do século XVIII até o início do século 

XIX, quando outros países passaram a se 

desenvolver industrialmente. 

A indústria siderúrgica passou a ser 

estabelecida após o sucesso da indústria têxtil 

britânica, o investimento feito era 

principalmente para a melhoria dos transportes 

de matéria prima e para abastecimento interno. 

Esse processo demandava tempo e dinheiro, o 
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que a Inglaterra dispunha na época e que 

permitiu sua construção vasta de maquinários, 

linhas férreas e navios para o transporte de 

matérias primas e de produção. 

Apenas em 1850 com o crescimento 

industrial de países como Estados Unidos, 

Alemanha, Bélgica e França é que a Inglaterra 

passa a escoar seus produtos siderúrgicos 

para países comerciais que já eram seus 

parceiros graças a indústria têxtil, e também 

passa a transmitir os ideais de progresso e 

modernização esperado de países modernos 

aos países subdesenvolvidos, o Brasil por ser 

parceiro de comercio direto da Inglaterra se viu 

inundado com variados tipos de produtos 

ingleses de patins para patinação no gelo à 

grades de janelas, mas principalmente se viu 

aberto a instalação ferroviária necessária para 

escoamento de seus produtos agrícolas. 

“(...) ao longo 

de todo o século XIX, 

a Inglaterra era o 
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principal parceiro 

comercial, o principal 

investidor e o principal 

detentor do débito 

público da América 

Latina. ” O autor 

afirma que a 

quantidade de 

produtos ingleses 

exportado para a 

América Latina era 

maior do que para 

qualquer outro 

continente e, destas, 

um terço vinha para o 

Brasil, sendo o país o 

terceiro maior 

mercado britânico, 

atrás apenas dos 

Estados Unidos e da 

Alemanha. 

(BETHELL, In: 

MARQUES, op. cit., p. 

136-139.) 
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As ferrovias se tornaram um 

empreendimento que todo país deveria ter para 

manter o progresso de forma continua, no 

Brasil o começo do empreendimento se deu 

através da Assembleia Geral Legislativa com o 

decreto nº 101 de 31 de outubro de 1835 

promulgado pelo regente do Império Padre 

Diogo Antônio Feijó, que autorizava o governo 

a conceder privilégios a uma ou mais 

companhias, para a construção de estradas de 

ferro do Rio de Janeiro para as capitais das 

províncias de Minas Gerais, Rio Grande do Sul 

e Bahia. 

Embora a vontade de iniciar uma 

construção férrea no país fosse obvia, não 

conseguiu se realizar por falta de recursos e 

por se encontrarem na fase inicial de seu 

desenvolvimento econômico. A construção e 

avanço que se esperava não conseguiu vingar, 

porém o ato foi o suficiente para que os planos 

e processos de uma instalação ferroviária 

permanecesse no imaginário social, político e 

econômico da população. 
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 A necessidade de implantação das 

linhas ferroviárias no Brasil é antes de tudo 

pelo motivo comercial e econômico, o país 

tinha sua economia baseada na produção 

agrícola das poucas cidades situadas pelo 

território, e que dependiam de vias terrestres e/ 

ou fluviais de rios para fazer o escoamento de 

produtos para outras cidades e principalmente 

para portos litorâneos, e da mineração, que se 

tornava irrelevante com a baixa produção de 

ouro.  

Com a independência do país quem 

tomou o protagonismo político foram os 

grandes latifundiários, seus ideais e 

necessidades eram o que guiava os projetos a 

serem discutidos e instituídos, no momento de 

decisão para estruturar a economia brasileira o 

café e a borracha eram os únicos produtos que 

apresentavam uma margem de lucro 

satisfatória, ao contrário do açúcar e do 

algodão de outras cidades, tendo como 

empecilho a dificuldade no transporte até o 

porto, a repressão que vinha sofrendo por 
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praticarem o tráfico negreiro e por terem que 

competir com outros países que passaram a 

comercializar os produtos. 

Não havia no 

Brasil, portanto, 

capital disponível 

para investimento no 

aumento da 

produção, sendo 

necessário atrair o 

interesse 

internacional. Mas 

para isso seria 

necessário tornar os 

negócios atrativos e 

seguros, pois mesmo 

a Inglaterra, seu 

principal parceiro 

comercial, não 

demonstrava 

interesse em investir 

em um país imerso 

em um clima de 

instabilidade política, 
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permanentemente 

sacudido por 

revoluções e cuja 

economia estava 

estagnada. (FINGER, 

2013, p. 41). 

 Como forma de conseguir o dinheiro 

necessário para investir na estruturação 

econômica do país, o Brasil passou a fazer 

empréstimos, principalmente o governo geral e 

o governo das províncias, junto de leis para 

uma reforma econômica e abriu concessões 

para as empresas que se interessavam na 

instalação e exploração das ferrovias, e de 

serviços públicos para modernização urbana 

como iluminação, eletricidade, abastecimento 

de agua, estradas, pontes, coleta de esgoto, 

instalações portuárias e de transporte 

marítimo. 

 A produção agrícola da cidade de São 

Paulo até então era voltada para a 

subsistência, de acordo com Reis Filho (1994), 

antes da construção das ferrovias, as cidades 
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que não se encontravam dentro da faixa 

litorânea eram sempre pequenas e sua 

população quase que totalmente dedicada a 

atividade rural. Portanto não era necessária 

uma grande modernização na locomoção 

urbana, o transporte de mercadoria quando 

preciso era feito por meio de animais, burros e 

mulas, e com a utilização de mão escrava que 

faziam o caminho pela serra até o porto. 

Em 1822, ano 

da proclamação da 

Independência, São 

Paulo era uma 

pequena cidade, de 

ruas pouco extensas, 

estreitas e tortuosas e 

com uma população 

de 6.920 habitantes. 

O perímetro urbano 

restringia-se à estreita 

área formada no 

entorno do rio 

Anhangabaú, tendo 

como limite o rio 
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Tamanduateí. 

(STEFANI, 2007, 

P.28)  

 O café como produto de exportação 

agrícola de São Paulo só passou a ser 

produzido em larga escala e ser reconhecido 

por isso a partir da década de 1830, até então 

o início do seu consumo era para trabalhadores 

ganharem energia e só com o interesse das 

elites passou a ser comercializado em grande 

escala como parte da cultura social e comercial 

das cidades. 

 No período de 1830 a 1850 São Paulo 

consolida o Vale do Paraíba como centro da 

produção cafeeira, o aumento das vendas faz 

com que o interesse do governo imperial em 

uma construção férrea seja intensificado, 

principalmente por que em vários países 

europeus as locomotivas e trens de carga já 

estavam sendo utilizados a algumas décadas. 

Devido a dívida externa e a Guerra do Paraguai 

a situação financeira do país não era suscetível 
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para um investimento de grande porte como a 

instalação de uma linha férrea, por isso 

decidiram utilizar a iniciativa privada. 

A primeira tentativa privada na 

instalação através do Decreto nº 101 de 31 de 

dezembro de 1835 não saí como o planejado, 

mesmo com as concessões e privilégios que o 

governo imperial oferecia. Um ano depois na 

Assembleia Legislativa Provincial de São Paulo 

é decretado um plano para a construção de um 

sistema moderno de caminhos fluviais e de 

ferro através da Lei nº 51 de 18 de março de 

1836, que foi revogada antes de entrar em 

execução e substituída pela Lei nº 115 de 30 

de março de 1838, que autorizava conceder 

carta de privilégio exclusivo a Aguiar, Viúva, 

Filhos & Comp., Platt e Reid para a construção 

da estrada de ferro que deveria sair de Santos 

e passar pelas cidades de São Carlos 

(atualmente Campinas), Constituição 

(atualmente Piracicaba), Itu, Porto Feliz e Mogi 

das Cruzes. A companhia teria que arcar com 

todas as despesas, mão de obras, inclusive 
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dos estrangeiros que decidissem se 

naturalizar, e matérias primas necessárias para 

a construção. Devido a esse grande 

investimento da parte da empresa, e da 

incerteza econômica que rodeava o país o 

projeto não teve seu início. 

Mais uma tentativa foi feita em 1840 

para construir uma linha de ferro que ligasse o 

Rio de Janeiro à Província de São Paulo, mas 

que também não rendeu frutos devido ao 

responsável, Thomaz Cochrane, ter protelado 

o início das obras mesmo dispondo de 

8.000:000$000 de réis. Em 1843, com uma 

multa de 4:000$000 de réis, solicitaram uma 

prorrogação do contrato por dois anos e 

dispensa da multa, o que foi recusado o 

obrigando a pagar a multa. Mesmo mais tarde 

Cochrane tenta retomar os direitos para a 

construção, porém é rejeitado. 

Em 26 de junho de 1852 foi decretada 

outra Lei Geral nº 641 autorizando o governo a 

conceder a uma ou mais companhias a 
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construção de uma linha férrea que ligasse o 

município da Corte às províncias de Minas 

Gerais e São Paulo. As principais concessões 

que as empresas recebiam eram:  

• O direito de desapropriação dos 

terrenos necessários à construção da 

estrada; 

• Privilegio de uso numa área que 

abrangia cinco léguas (25 km) de cada 

lado da estrada; 

• Isenção de impostos de importação de 

todo material, maquinas e objetos 

destinados à construção; 

• Direito de exploração de todo minério 

de ferro assim como de toda madeira 

que se encontrasse nessa linha de 

privilegio; 

• Direito de obter terras devolutas em 

termos mais favoráveis do que o 

normalmente permitido por lei. 

A principal mudança da lei de 1835 para 

a de 1852 é a garantia do retorno anual de 5% 
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do capital investido, na forma de juros, pagos 

em ouro pelo Governo Imperial. Algumas 

Províncias ainda estabeleceram um juro 

complementar de 2%, e se o lucro obtido pela 

Companhia ultrapassasse os 8% ou 9%, 

dependendo do contrato, metade desse 

montante retornaria ao governo. A mesma lei 

ainda declara a dívida em cima de juros de 

Thomaz Cochrane caduca e o mesmo 

aproveita para requerer uma revalidação de 

seu privilegio, o Governo favorável à sua 

proposta determina um período de 6 meses 

para que ele possa apresentar os estudos do 

projeto o que não aconteceu e fez com que os 

perdesse novamente. 

Em 9 de fevereiro de 1855 foi contratada 

a construção da estrada por conta do Tesouro 

Nacional com E. Price na extensão de 37,5 

milhas. Somente com o decreto nº 1598 de 9 

de maio de 1855, que exigia a organização de 

uma companhia na Corte formada com uma 

comissão de cinco pessoas, é que se inicia a 

construção da estrada de ferro sob 
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responsabilidade da Companhia da Estrada de 

Ferro D. Pedro II. 

O Contrato, 

que traz a data de 10 

de maio de 1855, 

além de outros 

favores dava à 

companhia o 

privilégio exclusivo 

por noventa anos para 

a construção, uso e 

aproveitamento da 

estrada, (...) e devia 

partir do ponto da 

cidade do Rio de 

Janeiro que fosse 

definitivamente 

adotado pelo 

Governo, dividir-se, 

no espaço que 

medeia entre a Serra 

do Mar e o rio 

Paraíba, em dois 

ramais, um dos quais 
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se dirigiria à povoação 

da Cachoeira, na 

província de São 

Paulo. (PINTO, 1903, 

p.30). 

As obras tiveram início 11 em junho de 

1855 e o primeiro trecho, que iria até Belém, 

atual Japeri, foi inaugurado em 1858. Daí 

começaram as obras de transposição da Serra 

do Mar, onde foram construídos treze túneis e 

a estação de Rodeio, inaugurada em 1863. O 

secretário de Estado dos Negócios da 

Agricultura, Comércio e Obras Públicas, em 

seu relatório anual de 1864, apontava os 

problemas da companhia, que estava à beira 

da falência, e pedia providências para a 

continuação da obra (BRASIL, 1865, p. 31-33). 

Em 1865, pelo decreto n. 3.503, de 10 de julho 

de 1865, o governo adquiriu todo o ativo da 

companhia, dissolvendo e extinguindo sua 

existência e com seus bens passando para o 

Estado. 
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Mapa 01: Chemin de fer de D. Pedro II. 

1863. L’Illustration: jornal universal 

hebdomadaire, Volume 41, nº 1.059, 

13/06/1863. Autor Desconhecido. 
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 No nordeste brasileiro projetos 

semelhantes foram construídos pela influência 

da Lei nº 461, a companhia Recife e São 

Francisco Railway iniciou suas obras em 1855 

para ligar Recife e Salvador ao Rio São 

Francisco e um ano depois a companhia Bahia 

e São Francisco Railway iniciou a ligação entre 

Salvador e Alagoinhas. 

 O principal objetivo das linhas era 

realizar o escoamento de produtos produzidos 

na região como açúcar e algodão e facilitar a 

ligação entre as principais cidades nordestinas 

e o interior de Alagoas, Bahia, Minas Gerais e 

Pernambuco direto à capital do Império. 

 Com os problemas enfrentados de baixa 

produção, competitividade de mercado, e 

pressão internacional pelo fim do uso de mão 

de obra escrava essas regiões se viram com 

problemas financeiros e incapazes de terminar 

as obras na sua extensão proposta, a Recife e 

São Francisco Railway só entregou 124 

quilômetros em 1962 e paralisou as obras 
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depois disso, a Bahia e São Francisco Railway 

entregou apenas o primeiro trecho em 1863 

que totalizava 123 quilômetros de extensão. 

 Enquanto o Nordeste passava por esse 

processo de estagnação, no Sudeste, mais 

precisamente em São Paulo, a produção 

cafeeira só crescia e se destacava 

economicamente, o monopólio e ideais político 

e social que antes pertencia aos grandes 

latifundiários do açúcar e do algodão passam a 

ser substituídos pelo dos fazendeiros de café 

do Sudeste. 

Imagem 01: Locomotiva nº1 da Recife e São Francisco 

Railway Company segunda ferrovia construída no Brasil, 
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1958. Coleção D. Thereza Cristina Maria – Biblioteca 

Nacional. Autor Desconhecido. 
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Educação inclusiva no Brasil: 
um longo caminho a ser 
percorrido 

ADRIANA SEGATTO MORENO 

 

A educação inclusiva como modalidade de 

educação escolar oferecida preferencialmente 

na rede regular de ensino, para portadores de 

necessidades especiais, tem a necessidade de 

capacitar os professores, principalmente os de 

rede pública, pela responsabilidade que têm 

em relação ao trabalho desenvolvido com a 

maioria das crianças e adolescentes em idade 

escolar. Esta capacitação teria que abordar 

questões voltadas tanto para o melhor convívio 

e entendimento com estes alunos com 

necessidades educacionais especiais quanto 

aos seus processos de aprendizagem e 

necessidades adaptativas. Contudo, o que se 

percebe é que para essa mudança ocorrer 

torna-se necessário ir muito além de simples 

capacitações e especializações de caráter 
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informativo para os professores lidar com essa 

população. 

 

Toda a escola deve estar engajada para essa 

nova etapa, desenvolvendo um projeto político 

pedagógico que envolva estes alunos, tendo 

instrumental didático, esclarecimento sobre as 

necessidades educacionais especiais do 

aluno, entre muitas outras coisas. No entanto 

inotório que muitos docentes não sabem nem 

por onde começar ficando muitas vezes 

perdidos com esses alunos dentro de sala de 

aula tendendo assim, mesmo que 

involuntariamente, a homogeneizar os alunos 

trazendo consequências danosas para estes. 

 

Por todos esses agravantes e muitos outros, 

que se faz de essencial importância à presença 

de um professor especialista dentro da sala de 

aula, orientando e ajudando tanto os alunos 

com necessidades educacionais especiais 
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quanto os seus professores para que esta 

inclusão não fique só no papel, mas se 

desenvolva de forma eficaz e não tão 

discriminatória quanto acontece dentro da 

maioria das escolas. 

 

A Educação Inclusiva tem passado no Brasil 

por um momento novo, na qual se faz uma 

reflexão sobre a educação. Isto se deve as 

novas leis implantadas e nas mudanças de 

atitude sociais que vem se estabelecendo ao 

longo do tempo. 

 

O percurso 

 

“Temos o direito a ser iguais 

sempre que a diferença nos 

inferioriza; temos o direito de 

ser diferentes sempre que a 

igualdade nos descaracteriza.” 

(Sousa Santos, 1999, p. 45). 
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Como filosofia, incluir é a crença de que todos 

têm direito de participar ativamente da 

sociedade, contribuindo de alguma forma para 

o seu desenvolvimento. Como ideologia, a 

inclusão vem para quebrar barreiras 

cristalizadas em torno de grupos 

estigmatizados. 

 

O debate sobre o paradigma da educação 

inclusiva tem ocupado papel de destaque no 

cenário nacional, principalmente a partir da 

década de 90, com o fortalecimento de 

posições políticas favoráveis a garantir uma 

educação para todos. Como expressão 

crescente da necessidade de se garantir uma 

educação para todas as pessoas, 

independentemente de classe, raça, gênero ou 

deficiência, bem como do respeito à 

diversidade cultural e individual do ser humano, 

devem ser destacadas algumas tomadas de 
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posição importantes em nível nacional e 

internacional. 

 

Educação Especial, nos marcos do conceito de 

educação inclusiva, que vem influenciando em 

praticamente todo o mundo tanto a elaboração 

de políticas públicas, quanto às práticas 

educacionais. 

 

O conceito de “escola inclusiva” ou “educação 

inclusiva” vem sendo abordado, no Brasil, por 

vários autores. Neste trabalho, entende-se a 

educação inclusiva como a incorporação de 

pessoas com necessidades especiais em rede 

regular de ensino, público que engloba 

pessoas com deficiências sensoriais (surdez e 

cegueira), mental ou cognitiva, transtornos 

severos de comportamento (autismo e 

psicoses) e com altas habilidades, 

preferencialmente sem defasagem idade-série. 
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Numa escola inclusiva a diversidade é 

valorizada em detrimento da homogeneidade, 

oferecendo a todos os alunos maiores 

oportunidades de aprendizagem. 

 

“A ideia da inclusão se 

fundamenta numa filosofia que 

reconhece e aceita a 

diversidade na vida em 

sociedade. Isto significa 

garantia de acesso de todos a 

todas as oportunidades, 

independentemente das 

peculiaridades de cada 

indivíduo no grupo social”. 

(2002, p. 28). 

 

O objetivo da educação inclusiva é contribuir 

para a construção de uma sociedade mais 

justa. Sua prática repousa em princípios como 

a aceitação das diferenças individuais, a 

valorização de cada pessoa, a convivência 
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entre a diversidade humana e, ainda, a 

aprendizagem através da cooperação. 

 

“É possível dizer que o seu 

princípio fundamental é a 

valorização da diversidade 

dentro da comunidade 

humana.” (SASSAKI, 1999, p. 

123). 

 

No entanto, a inclusão não pode ser encarada 

apenas como um desafio restrito ao contexto 

educacional e à instituição escolar. A educação 

não é uma responsabilidade da escola e sim, 

da sociedade que criou a escola no interior de 

um determinado projeto de desenvolvimento 

humano. Quando o projeto social sofre rupturas 

em seus princípios mais fundamentais, o 

conceito local de inclusão se altera e, 

consequentemente, de nada adianta esperar 

que a escola faça retroceder o tempo e resgate 

o conceito anterior. 
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“Num momento como este 

toda a sociedade é 

responsável. A escola é 

apenas uma de suas frações, 

nada mais.” (2003, p. 20). 

Porém, como o objetivo específico deste 

trabalho é discutir a inclusão de pessoas com 

deficiências no contexto educacional-escolar, é 

preciso delimitar as linhas centrais da proposta 

de educação inclusiva na escola. 

A inclusão escolar constitui um processo que 

se dá com base em três elementos: 

 

a) A presença, o que significa estar na 

escola, superando o isolamento do ambiente 

privado e inserindo o indivíduo num espaço 

público de socialização e aprendizagem; 

 

b) A participação, que depende, no 

entanto, do oferecimento das condições 
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necessárias para que o aluno realmente possa 

participar das atividades escolares; 

c) A construção de conhecimentos, sem há 

qual pouco adianta os outros dois itens 

anteriores. 

Assim, educação inclusiva significa o aluno 

com necessidades especiais estar na escola 

em classe regular, participando, aprendendo e 

desenvolvendo suas potencialidades com 

ensino de qualidade. Todavia, a concepção de 

inclusão adotada nesta dissertação não 

advoga a sua completa universalização, pois, 

em casos muito específicos, por exemplo, 

deficiências múltiplas e síndromes 

degenerativas ficam difíceis não advogar um 

serviço especializado em classe especial ou 

domiciliar. 

 

Quem se beneficia da educação inclusiva? 
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Os estudos conduzidos em situações 

integradas (incluídas), mesmo pesquisando 

condições mais restritas ou desenvolvidas 

especificamente para as investigações, 

apresentaram resultados que mostram a 

viabilidade de se priorizar práticas inclusivas 

em ambientes sócios educacionais ditos 

regulares com o apoio necessário. 

“Incluir não significa 

simplesmente colocar o 

estudante junto com outros 

ditos normais, mas 

reestruturar o sistema 

educacional para que as 

crianças especiais sejam 

atendidas nas suas 

especificidades e 

peculiaridades.” (GOTTI, 

2002, p. 9). 

 

Incluir, pois, não é “largar” o aluno com 

necessidades especiais junto com outros “não 

especiais”, numa classe regular, sem apoio e 

adaptações necessária são seu 
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desenvolvimento, pois o fato dele estar incluído 

não significa que tenha se tornado igual aos 

demais. A natureza biológica da deficiência do 

aluno incluído deve ser levada em 

consideração, mesmo que de forma 

secundária, pois cada aluno tem as suas 

peculiaridades e o seu próprio tempo, e a 

inclusão deve partir desse pressuposto: 

valorizar a diversidade. Portanto, a 

aprendizagem deve ajustar-se às 

necessidades de cada criança, em vez de cada 

criança se adaptar à dinâmica do processo 

educativo, o qual na maioria das vezes é 

padronizado e homogêneo. 

Quando as pessoas são educadas 

conjuntamente podem ser criados ambientes 

pedagógicos que propiciem o desenvolvimento 

do respeito com o outro e de responsabilidade 

quanto ao seu próprio papel social. 

 

Algumas crianças “normais” que já 

apresentavam dificuldades de relacionamento 
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ou mesmo distúrbios de conduta parecem 

deslocar suas dificuldades, voltando-se para os 

colegas com deficiência. Tornam-se mais 

preparadas para a vida adulta em uma 

sociedade diversificada e passam a 

demonstrar maior responsabilidade e 

aprendizado crescente por meio da inclusão. 

Os estudantes com deficiência, quando 

inseridos na educação dita regular, 

desenvolvem, da mesma forma, a apreciação 

pela diversidade individual, passando a adquirir 

experiências diretas relativas à variação natural 

das capacidades humanas. Ao se oferecerem 

a eles condições iguais de ensino, 

demonstrarão também crescente 

responsabilidade e aprendizagem acelerada. 

 

Os benefícios da educação inclusiva se 

estendem também aos professores, pois o 

desafio de ensinar na diversidade incita a 

busca de novas estratégias pedagógicas e 

novos conhecimentos, ampliando suas 
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habilidades profissionais e por que não dizer 

sua própria concepção de mundo. 

 

Pelo exposto, pode-se afirmar que a educação 

inclusiva beneficia a todos, pois se baseia no 

ideário da educação como um direito de todos, 

comprometido com a cidadania e com a 

formação de uma sociedade mais democrática 

e solidária. 

 

Todavia, não é o caso aqui de fazer do respeito 

à diferença uma “tábula rasa” das 

necessidades especiais sentidas pelos 

indivíduos em processo de inclusão escolar. 

 

“Ao enfatizar-se 

demasiadamente a diferença, 

pode-se reforçar o estigma da 

inferioridade e da ineficiência, 

ao passo que enfocando-se 

excessivamente a 

similaridade, corre-se o risco 
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de se deixar de lado as 

necessidades diferenciadas 

dos alunos”. Ferguson & 

Ferguson (1998 apud 

MENDES 2003), 

 

Nesse sentido, não basta erguer uma bandeira 

em favor das diferenças humanas e tolerá-las. 

Isto é muito pouco. Faz-se necessário aceitá-

las, respeitá-las e valorizá-las. 

“As pessoas são diferentes, 

como diferentes são as suas 

culturas. As pessoas vivem de 

modos diferentes e as 

civilizações também diferem. 

As pessoas falam em várias 

línguas. As pessoas são 

guiadas por diversas religiões. 

As pessoas nascem com cores 

diferentes e muitas tradições 

influenciam a sua vida, com 

cores e sombras variadas. As 

pessoas vestem-se de modos 

diferentes e adaptam-se ao 

seu ambiente de forma 
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diferente. As pessoas 

exprimem-se de formas 

diferentes. A música, literatura 

e a arte refletem estilos 

diferentes. Mas, apesar 

dessas diferenças, todas as 

pessoas têm em comum um 

atributo simples: são seres 

humanos, nada mais, nada 

menos” (ONU, 2004, p. 23). 

 

A educação inclusiva – o cenário brasileiro 

 

No Brasil, diversas leis e diretrizes 

institucionais foram criadas nos últimos anos 

no sentido de estabelecer o direito social das 

pessoas com necessidades especiais serem 

incluídas na rede regular de ensino. A 

Constituição Federal Brasileira de 1988, no 

Inciso III do Art. 208, estabelece que o 

atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiências deve se dar 

preferencialmente na rede regular de ensino. A 
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Política Nacional de Educação Especial, por 

sua vez, estabelece como diretrizes apoiar o 

sistema regular de ensino para inserção dos 

portadores de deficiências e priorizar o 

financiamento de projetos institucionais que 

envolvam ações de integração. 

 

Estes princípios estão reafirmados na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB (Lei nº 9.394/96) e nas Diretrizes 

Nacionais para Educação Especial na 

Educação Básica (CNE/CEB, 2001), que 

dispõem sobre a organização dos sistemas de 

ensino e a formação de professores. Outra 

referência importante é a Política Nacional para 

a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência (1999), que estabelece a “matrícula 

compulsória de pessoas com deficiência em 

escolas regulares”. Já o Plano Nacional de 

Educação de 2001 fixa os objetivos e metas 

paraa educação de pessoas com necessidades 

educacionais especiais. Por fim, não é demais 
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lembrar o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990) que dispõe, em seu artigo 

13, que “a criança e o adolescente gozão de 

todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana”. 

“Ainda existem inúmeras 

barreiras que impedem que 

apolítica de inclusão se torne 

realidade na prática cotidiana 

das escolas públicas no Brasil. 

Algumas delas são bastante 

significativas, como o número 

excessivo de alunos nas salas 

de aula, procedimentos 

inadequados de avaliação, a 

falta de conteúdos e atividades 

adaptados para atender os 

alunos com necessidades 

especiais, a precária ou 

inexistente acessibilidade 

física das escolas, o 

despreparo e a não 

capacitação de professores.” 

(BUENO, 2001; NOGUEIRA & 

GLAT, 2003: GLAT, 
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FERREIRA, OLIVEIRA & 

SENNA, 2003), 

 

“Existem também barreiras 

atitudinais que estão nas 

mentes das pessoas, 

infelizmente difíceis de serem 

removidas, como o 

preconceito e a 

estigmatizarão.” (AINSCOW, 

2004). 

 

Outro aspecto impeditivo para a 

implementação efetiva da inclusão é a 

descontinuidade dos programas, provocada, 

frequentemente, por mudanças de governo. 

 

“É fato corriqueiro: muda o 

governo, muda a política 

educacional! Reestruturam-se 

as Secretarias de Educação; 

modificam-se os currículos; 

optam-se por diferentes 
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‘filosofias’, teorias e métodos 

educacionais; constroem-se 

novos materiais e recursos 

pedagógicos; desenvolvem-se 

outros procedimentos de 

avaliação, e assim por diante. 

E o que é mais grave: via de 

regra, as mudanças são feitas 

sem qualquer análise ou 

estudo a profundado da 

situação anterior. De fato, 

muda-se até o que está dando 

certo!” Glat (1998, p. 14). 

A iniciativa de práticas escolares inclusivas tem 

sido de modo geral, oriunda da área da 

Educação Especial, sobrea qual, por isso 

mesmo, têm recaído uma série de atividades: 

A maioria das experiências recolhidas indica 

que a experiência brasileira de inclusão é, de 

modo geral, iniciativa e competência da 

educação especial, a qual se encarrega do 

suporte e da coordenação de todas as ações 

concernentes ao aluno, incluindo-se o seu 

encaminhamento para classe regular, o 

planejamento da prática pedagógica, o apoio 
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aos professores do ensino regular e a 

conscientização da comunidade escolar. 

 

“Outro problema sério para a 

implementação de políticas 

educacionais inclusivas é a 

inadequação da formação de 

professores.”(BUENO, 1999a, 

1999b e2001). 

 

Ainda em relação a como receber e incluir em 

sala regular de ensino alunos que apresentem 

diferentes tipos de necessidade especial, 

poucas são as experiências e práticas de fato 

bem conhecidas e estudadas. Faltam 

avaliações empíricas sobre o andamento e os 

resultados desse processo, ainda 

relativamente recente. Os casos de inclusão 

bem sucedido que se têm registro foram 

baseados em relatos de pessoas que 

conseguiram ser incluídas através do seu 

próprio esforço, e não por mérito de uma 
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política pública a elas dirigida. Este ponto é 

muito significativo: O próprio sistema de ensino 

não reúne dados que lhe forneça subsídios 

para promover a avaliação do processo de 

inclusão escolar a partir da voz dos próprios 

sujeitos incluídos, uma vez que as histórias de 

vida disponíveis são baseadas na experiência 

de pessoas, hoje adultas, que conseguiram se 

incluir à sociedade por “imposição” e/ou 

“insistência”, valendo-se de seus próprios 

esforços, em uma época em que não havia 

políticas públicas que garantissem seus 

direitos, tampouco métodos, processos ou 

recursos de adaptação. Como tais possíveis 

informantes, além deterem tido histórias de 

inclusão diferentes, constituem um grupo muito 

pequeno, composto por sujeitos que 

conseguiram traçar uma trajetória de sucesso 

na sociedade, ainda que lutando contrato das 

as dificuldades do sistema social, suas vozes 

não necessariamente auxiliariam na avaliação 

do impacto das experiências de inclusão sobre 

o cidadão deficiente hoje ingressando no 
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sistema escolar, para o qual as políticas 

públicas de inclusão consistiriam na única 

alternativa para obtenção de voz pública. 

 

“A implementação da 

educação inclusiva é ainda 

bastante deficitária no Brasil. 

Além disso, frequentemente 

tem sido confundida 

equivocadamente com a 

integração escolar, uma 

proposta anterior que pregava 

a preparação prévia dos 

alunos para sua entrada no 

ensino regular, de modo que 

os alunos com necessidades 

especiais demonstrassem 

condições para acompanhar 

os colegas não especiais.” 

(GLAT & DUQUE, 2003). 

 

A proposta da integração centrava o problema 

nos alunos e desresponsabilizava a escola, a 

qual caberia apenas educar os alunos que 
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tivessem condições de acompanhar as 

atividades regulares, concebidas sem qualquer 

preocupação com as especificidades do aluno 

especial. 

 

Tais considerações mostram que se as 

experiências inclusivas ainda isoladas e que 

guardam particularidades significativas fossem 

difundidas, todos ganhariam, pois, de modo 

geral, existe um reconhecimento sobre a 

necessidade de políticas educacionais de 

inclusão, embora os resultados alcançados 

sejam bastante diferentes de um caso para 

outro. O respeito à diversidade e a valorização 

das potencialidades humanas são a “chave” 

para alavancar propostas de inclusão 

educacional mais eficazes, promovendo, 

assim, uma maior qualidade de vida para as 

pessoas com necessidades especiais, além de 

envolver e construir uma sociedade mais justa. 

Contudo, o caminho para educação inclusiva 
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com qualidade e para todos ainda se mostra 

árduo e longo. 
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Macunaíma: mitos, deuses e 
amuletos 

 

JOSÉ DÁRCIO DA SILVA 

Um romance não é um 
processo legal onde se 
deve atingir um 
julgamento definitivo. 

Goethe, Máximas e 
Reflexões 1055 

 

Introdução 

 

Escrito em 1926, nas férias de final de 

ano, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, 

foi publicado em julho de 1928. É uma obra 

escrita sob uma composição estética moderna, 

e também uma tentativa de Mário de Andrade 

de conferir brasilidade à sua produção literária, 

rompendo com alguns padrões de época. A 

esta obra o autor denominou de rapsódia, que 

pode ser pensada como aquilo que se compõe 

ao improviso, e também como uma obra 
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resgatada da tradição oral, o que é 

característico do mito, que nasce na tradição 

oral, ou melhor, ele em si é uma tradição oral. 

O trabalho pretende apresentar uma 

abordagem teórica que dê suporte à 

identificação dos fios que entretecem a 

narrativa da obra Macunaíma aos fios das 

fontes clássicas. 

Pelo fato de Mário de Andrade (1893-

1945) ser um dos autores mais atuantes da 

tropa de choque Modernista, foi surpreendente 

encontrar tantos elementos que nos remetem 

aos mitos mais antigos, entre vários outros, 

num trabalho de garimpagem que se 

apresentou exaustivo, mas prazeroso. Cada 

leitura de Macunaíma (1928) é uma nova obra 

que se revela, camaleônica, suscitando novas 

veredas que na leitura anterior não havíamos 

percebido. O chamado grupo heroico do 

Modernismo brasileiro ou, em nossa 

concepção, a tropa de choque, em sua ânsia 

em destruir, paradoxalmente, reverenciou as 

tradições mais antigas. Sendo assim, os 
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estudos feitos da obra Macunaíma ao longo 

dos anos, levou os pesquisadores a descrevê-

la como obra síntese e, nós a consideramos um 

marco fundamental da literatura brasileira, pelo 

mergulho em nossas raízes e pelo impacto de 

suas inovações percebidas ainda hoje. Em 

1969 foi lançado, no Brasil, o filme Macunaíma, 

dirigido por Joaquim Pedro de Andrade. O 

diretor, um dos grandes nomes do Cinema 

Novo, faz uma releitura da obra mais 

significativa do Modernismo brasileiro. 

Macunaíma empreende uma viagem, 

sugerindo as dos heróis, e retorna ao seu lugar 

de origem, ao Uraricoera. O tempo e o espaço 

em que esta viagem acontece, são o palco em 

que Mário de Andrade articula nosso folclore e 

língua com os mitos e lendas transplantados 

para o Brasil. Essa mistura de lendas, 

costumes, provérbios e linguagem levam o 

leitor a percorrer inúmeros caminhos, 

identificando as muitas vozes que per meiam a 

narrativa. 
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Este trabalho tem como objeto de estudo 

analisar alguns aspectos dessas vozes, dentre 

elas os que apresentam sintonia com a viagem 

mítica, tema recorrente na literatura universal. 

Encontrando os aspectos citados, que nos 

levaram a estabelecer possíveis relações entre 

a viagem de Macunaíma e a viagem dos 

argonautas, no relato de Apolônio de Rodes, 

bem como as relações com o texto de Rabelais 

e José de Alencar. No entanto, mais importante 

talvez do que localizar essas prováveis fontes, 

em Macunaíma, foi perceber a marca indelével 

da diferença, da releitura de tantas histórias, ou 

seja, o que tornou esta obra um cânone. 

É apresentado um panorama dos mitos 

em sua busca de respostas para as grandes 

questões do homem e como esses mesmos 

mitos podem ser percebidos na produção 

literária ao longo da Modernidade. Outro 

aspecto discutido é a questão da maioridade do 

herói e quais os caminhos por ele percorridos 

em sua busca. Vemos que o herói ingressa na 

civilização com suas lendas e mitos, próprios 
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da oralidade. O mundo da cidade “macota”, no 

entanto, exige a linguagem escrita e desse 

esforço surge a busca pela palavra: o herói 

coleta palavras portáteis, as formas recém 

adquiridas para ler o mundo novo. 

Ao ficar praticamente no limbo por quase 

cinquenta anos, após seu lançamento, esta 

obra mantém sua atualidade, já que os estudos 

das últimas décadas mostraram que 

Macunaíma é uma obra de extrema 

complexidade experimental. Nela está inscrita 

uma tela polifônica a inscrever os tumultos, as 

loucuras, os humores, os furores e, antes de 

tudo, a paixão do princípio de prazer. 

Constatamos a força de Eros Macunaíma, este 

Caliban da primeira geração modernista 

brasileira, a parodiar os discursos sobre nós 

mesmos, devorando, com sua fome de 

mundos, a leveza transcendental de Ariel. 

Desse modo, os estudos críticos 

revelaram que as afinidades não existem 

apenas com os textos do passado, mas, 

segundo Flávio Carneiro (2001, p.42), “um livro 
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é sempre a memória de outros livros”, 

lembrando os ensinamentos de Borges. 

Percebemos que os próprios autores criam 

seus precursores, quando o elo com o passado 

é refeito pela perspectiva do presente. 

 

Mitos, deuses e amuletos 

 

A narrativa de Macunaíma tem, por fio 

condutor, a busca da muriaquitã. A partir daí, 

então, o personagem passeia por todo o 

território brasileiro, procurando explicar e 

demarcar a grande diversidade cultural 

existente. 

Isto é, uma soma de temas 
tirados do povo (do selvagem 
do 
extremo norte, ao paulista e ao 
carioca), mas transporto – e 
isto 
Mário de Andrade faz sempre 
questão de repisar por um 
autor 
culto (ANDRADE, 2000, 
prefácio). 

Assim, o objetivo de Macunaíma é buscar 

na diversidade cultural, isto é, nas várias 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

498 

 

nuances resultantes do confronto entre os 

diversos atores sociais, os elementos que 

podem fornecer indícios e pistas para a 

igualdade, caracterizando, dessa forma, a 

chamada identidade. 

Portanto, o que aparentemente constitui-

se como um paradoxo (diferença/ igualdade), 

é, de fato, o local sobre o qual deverá recair o 

flâneur do antropólogo, afastando-o, por 

conseguinte, do “olhar” do literário. Assim 

sendo, apreende-se a ideia da modernidade, 

na qual “o observador, diz Baudelaire, é um 

príncipe que 

consegue estar incógnito por toda parte” 

(BENJAMIN, 1985, p. 72). 

É o olhar do observador que nos permite 

elucubrar que, ao conceder à Macunaíma a 

trilogia – negro, índio e branco, ou seja, 

características étnicoraciais –  riamos a 

primeira tentativa para explicar a origem do 

povo brasileiro (ou a “brasilidade”), buscando, 

assim, uma releitura do que constituiria a 

identidade cultural. Identidade que subjaz na 
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existência de vários brasis que, ao invés de se 

excluírem, se imbricam e se encontram. Por 

isso, Macunaíma ora é caracterizado 

como preto retinto, mesmo sendo filho de uma 

índia e que sofre sua metamorfose final, 

transformando-se então em louro. No entanto, 

não é apenas a identidade 

étnico-racial que constitui um dado cultural em 

nossa análise a partir de Macunaíma. Basta 

lançarmos um olhar sobre o romance como um 

todo, a fim de percebermos o antropofagismo 

cultural e a preocupação em entender as várias 

identidades, então amalgamadas à ideia da 

diversidade. 

 

 

Mitos clássicos 

Faz parte da essência do ser humano 

querer saber, ao longo da vida, de onde veio, 

para onde vai de onde surgiu a água, o fogo, a 

lua, o sol e, principalmente, qual é o sentido da 

vida. Neste ponto surgem os mitos, que são 

histórias, narrativas que tentam explicar esses 
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antigos questionamentos do ser humano. O 

mito é uma forma de as sociedades 

espelharem suas contradições, dúvidas e 

inquietações e pode ser visto como uma 

possibilidade de refletir sobre a existência, o 

cosmos, as situações de "estar no mundo" 

(ROCHA, 2006, p. 7). 

Segundo Hollis (1997, p.10), o termo 

grego “mythos” quer dizer palavra, enredo, fala. 

Outros autores apresentam o termo fábula 

como sinônimo de mito. Já que este termo está 

tão intimamente ligado à linguagem, nada mais 

natural que seu estudo esteja presente na 

contemporaneidade. O mito é portanto, uma 

forma de expressar o que nos fala da 

percepção que o ser humano tem do mundo, 

sua leitura do Universo que o assombra e ao 

mesmo tempo o estimula a avançar na jornada. 

É próprio do ser humano querer dar um 

sentido, uma justificativa para a vida e os mitos 

vem ao encontro desse desejo. Dessa forma, 

os mitos tentam explicar o surgimento do 

mundo e a forma como deuses e heróis o 
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fizeram habitável para a humanidade. Em suas 

contundentes observações, Mindlin (2001) 

evidencia o raciocínio segundo o qual, 

[o]s mitos frequentemente 
falam de acontecimentos 
fantásticos, mágicos. É por 
isso que muita gente pensa e 
diz que mito é invenção, 
mentira, ficção; mas para os 
povos que os contam, donos 
das histórias, e para quem 
souber decifrar sua linguagem 
poética, os mitos são uma 
história verdadeira, uma 
explicação sobre o mundo, 
sobre o que é viver, sobre a 
origem da humanidade, sobre 
o aparecimento da agricultura, 
da caça, das plantas, das 
estrelas, do homem e da 
mulher, do fogo, do sol, da lua, 
de tudo o que se puder 
imaginar. Há histórias de 
fantasmas, de bichos que 
viram gente ou o contrário, de 
pedaços do corpo que voam e 
falam. São histórias sagradas, 
preciosas, respeitadas por 
todos (MINDLIN, 2001, p. 7-8). 

Nessa perspectiva, Eliade (1969, p. 12) 

enfatiza a ideia de que "o mito é considerado 

uma história sagrada e, portanto, uma 'história 

verdadeira', porque sempre se refere a 
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realidades". Os mitos passam de geração para 

geração através dos séculos, refletindo 

pensamentos e a cultura de um povo, aspectos 

que, além de identificarem a sua maneira de 

ver a realidade e o mundo, ainda marcam a sua 

identidade. E essas histórias de heróis, deuses, 

bichos e monstros eram narrados pelos 

anciões da comunidade, as quais crianças e 

jovens escutavam atentamente e, aos poucos, 

a inexplicável, fantástica e misteriosa ordem do 

universo ia sendo descoberta. 

De acordo com as ideias de Ribeiro 

(1987), o mito caracteriza-se por um espaço 

físico não muito definido, e o tempo cronológico 

também costuma ser impreciso. É claro que, 

por exemplo, em relação aos mitos de criação 

o tempo seria identificado como parte dos 

primórdios, quando ainda não existia nada; 

entretanto, ainda assim não é totalmente 

definido. Estas narrativas apresentam várias 

estruturas sendo que as mais comuns 

começam apresentando os personagens e 

também uma breve descrição do espaço, 
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passando pela resolução de um conflito – com 

a presença de heróis, seres sobrenaturais, 

deuses... – até que, com a audácia do herói, 

tudo é resolvido e como consequência, o 

mundo já não é mais o mesmo. 

Ainda segundo Ribeiro (1987), em 

tempos mais antigos, os mitos eram 

transmitidos de forma oral e com o surgimento 

da escrita, eles passaram a ser registrados em 

pedras, em pergaminhos, e mais tarde, na folha 

impressa; com o avanço tecnológico os mitos 

também passaram a ser difundidos na 

televisão, na internet, no cinema, entre outros 

meios de comunicação. Nestes registros, os 

mitos costumam ser narrados em terceira 

pessoa, mas o diálogo entre personagens 

também pode ocorrer. Os mitos costumam 

resultar de autoria coletiva, fato que a 

existência de variadas versões de narrativas 

sobre o mesmo assunto. É por meio desses 

escritos que se pode estudar e conhecer um 

pouco mais sobre as mais diversas culturas. 
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A obra Macunaíma, publicada em 1928, 

inscreve, ainda que às avessas, essa 

perspectiva sociológica do mito, deslocando-a 

totalmente, uma vez que a personagem 

Macunaíma, protagonista da narrativa, não se 

ajusta a grupo algum, inclusive ao lugar de 

origem. Ao iniciar uma jornada pelo mundo, 

não apresenta um propósito definido, aspecto 

que logo será modificado por força de uma 

situação limite para o herói, pois sua viagem 

será motivada por uma busca pelo amuleto 

perdido, a muiraquitã de pedra verde, o sáurio 

mágico que simboliza a mulher amada. A 

muiraquitã é o outro que Macunaíma quer 

apossar-se, numa ânsia individualista de conter 

a lembrança do outro, conforme mostra o 

seguinte trecho: “Então Macunaíma pôs reparo 

que perdera o tembetá. Ficou desesperado 

porque era a única lembrança que guardava de 

Ci. Ia saindo pra campear a pedra, porém os 

manos não deixaram” (ANDRADE, 2000, p.34). 

A muiraquitã, como amuleto mnemônico 

da amada, é, nesse sentido, objeto de desejo, 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

505 

 

restauração mitológica do corpo da amada. A 

desesperada busca desse objeto pode ser 

interpretada como uma das justificativas do 

espírito iconoclástico de Macunaíma. Este 

seria o motivo pelo qual ele sobrepõe seu 

objetivo individual, a recuperação da pedra que 

foi levada por Venceslau Pietro Pietra, a todos 

os valores e instituições que encontra pela 

frente, devorando-os antropofagicamente. 

Como metonímia do primeiro amor, a 

muiraquitã é a pedra filosofal de Macunaíma, 

sendo que sua recuperação é a alquimia do 

cadinho individual sobre o coletivo, residindo aí 

o motivo do sofrimento do protagonista, 

conforme se observa no seguinte trecho: 

O silêncio era feio e o 
desespero também. De vez 
em quando Macunaíma 
parava pensando na 
marvada... Que desejo batia 
nele! Parava tempo. Chorava 
muito tempo. As lágrimas 
escorregando pelas faces 
infantis do herói iam lhe batizar 
a peitaria cabeluda. Então ele 
suspirava sacudindo a 
cabecinha: 
- Qual manos! Amor primeiro 
não tem companheiro, não!... 
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Então o passarinho uirapuru 
agarrou cantando com doçura 
e o herói entendeu tudo o que 
ele cantava. E era que 
Macunaíma estava desinfeliz 
porque perdera a muiraquitã 
na praia do rio quando subia 
no bacupari. Porém agora, 
cantava o lamento do uirapuru, 
nunca mais que Macunaíma 
havia de ser marupiara não, 
porque um tracajá engolira a 
muiraquitã e o 
mariscador que apanhara a 
tartaruga tinha vendido a 
pedra verde pra um 
regatão peruano se chamando 
Venceslau Pietro Pietra. O 
dono do talismã 
enriquecera e parava 
fazendeiro e baludo lá em São 
Paulo, a cidade 
macota lambida pelo igarapé 
Tietê (Andrade, 2000, p. 36-
37).  

Macunaíma é uma obra desmistificadora, 

paródica, e o é inventariando outro mito, o da 

subjetividade individual, uma vez que, na 

narrativa, as diatribes individuais do herói sem 

nenhum caráter sempre se sobrepõem à 

dimensão coletiva, inscrita no mito, como nos 

mostra Joseph Campbell, o qual atribui ao mito 

uma última função, aquela que fala de nós, a 
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de suporte psicológico, posto que ajuda a lidar 

com aquelas eternas questões sem resposta, 

como a de quem somos, como devemos 

conduzir a própria vida, e tantas outras. 

 

Mitos e mitologia indígena no Brasil 

Em relação ao surgimento e evolução do 

povo indígena no Brasil, Oliveira (2002) 

menciona a possível origem asiática dos 

indígenas brasileiros, que migraram até o 

continente americano por meio do estreito de 

Bering. Na América do Sul, eles chegaram em 

torno de 40 mil anos atrás. Quando os 

indígenas chegaram no Brasil, primeiramente 

se fixaram no norte do país, mais precisamente 

na região da floresta Amazônica. Tempos 

depois, eles se dispersaram em torno daquele 

que viria a ser o futuro território brasileiro. 

A Pré-História do Brasil é dividida em três 

períodos, segundo relembra Oliveira (2002). O 

período paleo-índio vai de 35 mil a 09 mil anos 

atrás. As populações viviam em grutas e já 
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tinham conhecimento para fabricar ferramentas 

– utilizando-se de lascas de pedras – e para 

sobreviver da caça de animais; também 

confeccionavam roupas feitas com couro. 

O período arcaico se estende de 09 mil a 

4 mil anos atrás e é caracterizado como o 

período de maior aumento da população; em 

relação à fabricação das ferramentas para as 

atividades de caça, pode-se dizer que não 

houve tanto progresso como ocorreu em 

relação à alimentação, pois peixes de água 

doce e salgada passaram a fazer parte do 

cardápio indígena. E, por fim, o período 

horticultor, que compreende aproximadamente 

o tempo de 4 mil anos atrás. Nesse período, os 

indígenas trocaram as grutas por aldeias; a 

alimentação mais uma vez teve importante 

progresso: começou a ser adotada a prática do 

cultivo de milho, mandioca e algodão. 

Assim, se torna perceptível à 

transformação da natureza, por parte do ser 

humano que, tendo a capacidade de evoluir, 

consegue criar e fazer novas descobertas com 
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o passar do tempo. Com relação a essa 

capacidade do ser humano, Oliveira (2002) 

afirma que: 

[...] todas as vezes que o 
homem transforma o meio em 
que vive está fazendo cultura. 
Mas, ele não faz isto sozinho. 
É vivendo em grupo que 
consegue sobreviver. Isto é, 
criar seus modos de vida, as 
regras, as leis, os símbolos, as 
crenças, a religião e a política 
(OLIVEIRA, 2002, p. 24). 

Essa capacidade de transformação e 

evolução, bem como todas as criações do ser 

humano é variável, ou seja, mudam de 

sociedade para sociedade: a cultura de um 

povo se difere da cultura de outro povo. Ainda 

segundo Oliveira (2002, p. 26), "é o bom 

entendimento dessas diferenças que possibilita 

a visão real sobre os diferentes povos". A 

nação brasileira é formada por uma grande 

diversidade de grupos étnicos que se 

distinguem por sua história, seus costumes, 

sua língua. 
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O povo indígena, da mesma forma que 

qualquer outro grupo étnico, desempenha um 

importante papel no conjunto de experiências 

históricas e sociais do Brasil. O povo indígena 

é detentor de saberes e responsável por 

criações como, por exemplo, a música, a 

culinária, a arte. Cada um dos diferentes povos 

indígenas é possuidor de culturas próprias e as 

sua formas, as suas originalidades merecem 

ser considerada como um patrimônio pela 

sociedade. 

Entretanto, de acordo com Durhan 

(1983), uma parte do povo brasileiro, ainda 

aparenta ignorar os direitos dos povos 

indígenas, em nome de uma pretensa unidade 

nacional de dimensão política, cultural e étnica. 

A imagem do indígena, ainda segundo Durhan 

(1983, p. 12), "é exaltada ou denegrida, 

servindo, simultaneamente, como metáfora da 

liberdade natural e como protótipo do atraso a 

ser superado no processo civilizatório de 

construção da nação". Ora, muitas das lendas 

e mitos de cunho indígena acabaram sendo 
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incorporados e bem aceitos pela nação 

brasileira. 

Os mitos indígenas podem discorrer 

sobre os mais variados temas. Ribeiro (1987) 

explicita a ideia de que esses mitos relatam as 

relações dos serres humanos com os animais, 

num tempo em que eles conversavam e se 

entendiam, bem como o seu modo de conviver 

em sociedade, de seus rituais de caça, pesca, 

religião e tantos outros valores de caráter 

essencial para a vida. Também explicam – 

cada povo indígena do seu modo – a origem do 

fogo, da luz, das cores dos animais, da lua, do 

sol, da noite, de alguns alimentos, entre outros 

tantos. 

Os indígenas veem seus mitos não como 

algo fantástico, mas como portadora da 

verdadeira história do mundo: "A mitologia é 

uma necessidade inerente à linguagem", 

segundo Cassirer (2006, p. 19). Na cultura 

indígena, a mitologia ainda se mantém viva em 

talvez todos os povos, transmitida de geração 

para geração. Uma das várias teorias dos mitos 
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em voga é a de Claude Lévi-Strauss (1978), o 

qual sustenta que a importância do mito não 

está em seu conteúdo, mas em sua estrutura, 

uma vez que revela processos mentais 

universais. 

Para Vico (1984), o mito representa um 

caráter próprio da atividade de fantasia que 

nada tem de bizarro ou de absurdo, e que deve 

ser entendido em suas leis imanentes. O mito 

é o responsável por manter na lembrança 

situações que poderiam ser esquecidas. As 

análises de Lévi-Strauss (1978) apontam a 

coerência e a racionalidade particular da 

linguagem lúdica do mito. 

Os povos indígenas, assim como outros 

grupos étnicos, transmitem suas experiências 

através dos mitos, mas o interessante é que os 

mitos passam por variações quando contados 

ao modo de cada povo indígena, sendo que no 

Brasil há mais de 230 povos. Há muitas 

variações de mito sobre um mesmo tema, visto 

que os mitos são criações originais de cada 

povo, articula-se com sua cultura, seus 
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pensamentos. Campbell (2007) conclui que a 

mitologia é um conjunto de histórias sobre ”a 

sabedoria da vida" (p. 58). 
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ARTETERAPIA E EDUCAÇÃO E A 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA   

 

APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA BARBOZA  

 

 

RESUMO 

 

Atualmente a dependência de drogas é 

considerada um problema grave de saúde no 

Brasil, pois existe uma relação comprovada 

entre o consumo de drogas e os agravos à 

saúde dele decorrentes. O objetivo deste 

trabalho é trazer algumas considerações sobre 

a dependência química e o uso da arte-terapia 

como recurso no tratamento. Este trabalho 

baseou-se em revisão bibliográfica de artigos, 

sites e livros referentes ao tema. O fenômeno 

da drogadição é complexo e multifatorial. Há 

diversos modelos de tratamento, em regime 

ambulatorial, semi-intensivo ou internação. 

Discutir e cuidar da dependência química na 

atualidade é encará-la dentro do modelo 
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biopsicossocial de saúde, considerando o 

paciente em sua totalidade, encarando-o como 

um ser ativo. A arte-terapia pode contribuir no 

encontro de um caminho que contribui no 

processo de recuperação do dependente, 

facilitando a superação das dificuldades e 

compreendendo a dinâmica de vida do 

indivíduo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Dependência. 

Tratamento. Reabilitação. Saúde 

 

ABSTRACT 

 

Drug dependence is currently considered a 

serious health problem in Brazil, since there is 

a proven relationship between drug use and the 

health problems that result from it. The 

objective of this work is to bring some 

considerations about chemical dependence 

and the use of art-therapy as a treatment 

resource. This work was based on a 

bibliographical review of articles, websites and 
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books related to the topic. The phenomenon of 

drug addiction is complex and multifactorial. 

There are several treatment models, in an 

outpatient, semi-intensive or inpatient setting. 

To discuss and take care of the chemical 

dependency in the present time is to approach 

it within the biopsychosocial model of health, 

considering the patient in its totality, facing it 

like an active being. Art therapy can contribute 

to a path that contributes to the recovery 

process of the dependent, facilitating the 

overcoming of difficulties and understanding 

the life dynamics of the individual. 

 

KEYWORDS: Dependency. Treatment. 

Rehabilitation. Wellness. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O uso de substâncias psicoativas é 

uma prática antiga e presente em várias 

culturas desde os tempos pré-históricos, 
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portanto, faz parte da história da humanidade. 

Alguns povos faziam uso dessas substâncias 

para fins terapêuticos, outros as usavam em 

seus ritos religiosos. Atualmente a 

dependência de drogas é considerada um 

problema grave de saúde no Brasil, pois existe 

uma relação comprovada entre o consumo de 

drogas e os agravos à saúde dele decorrentes. 

A dependência de drogas é causa de 

frequentes internações nos hospitais 

psiquiátricos do país, e está composto por 

experiências que geram sensações 

conflituosas tanto no indivíduo quanto na 

família. As repercussões do uso abusivo 

dessas substâncias são percebidas nas várias 

interfaces da vida social: na família, no 

trabalho, no trânsito, na disseminação de 

doenças, no aumento da criminalidade (MELO, 

2008).  

A dependência de drogas pode ser 

definida como uma preocupação constante do 

sujeito em conseguir uma substância 

psicoativa, que influi sensivelmente em seu 
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estilo de vida. Um consumo compulsivo da 

substância, apesar de suas consequências 

adversas, bem como um padrão de recaída 

recorrente depois de conseguir a abstinência 

ou mesmo uma incapacidade para largar, 

embora isso possa supor consequências muito 

negativas para a pessoa. Os efeitos produzidos 

pelo consumo de drogas dependem de muitos 

fatores, tais como a substância consumida, a 

quantidade consumida, a personalidade do 

jovem, a situação, sócio familiar etc. (BECOÑA 

& VÁZQUEZ, 2005). 

Tão amplas quanto às questões que 

envolvem a dependência química são as que 

podemos encontrar quando o assunto é 

recuperação. A procura por tratamento entre 

adultos, jovens e adolescentes tem aumentado 

na última década. Observa-se o surgimento de 

diversificados tipos de drogas o que muda o 

modo e o tipo de consumo, bem como o 

impacto na vida do usuário. 

 Diante dessa problemática atual em 

que cada vez mais pessoas, principalmente os 
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jovens, se envolvem com as drogas, o presente 

artigo buscou responder a seguinte questão: 

 

 

● Como a arte-terapia pode 

amenizar e tratar indivíduos 

que sofrem com a 

dependência química? 

                       Para responder essa questão, 

tracei como objetivos: 

● Conhecer a arte-terapia e o 

arte-terapeuta; 

● Conhecer os benefícios da 

arte-terapia no tratamento das 

drogas; 

● Analisar melhorias obtidas 

através do uso da arte-terapia 

por dependentes e ex-

dependentes químicos. 

 

 

2 A ARTETERAPIA E O 

ARTETERAPEUTA  
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Uma tarefa que poderia ser 

complicada torna-se simples, a partir da 

inserção da metodologia arte terapêutica no 

quadro de ocupações oficializadas no Brasil 

(CBO – cód. 2263-10): apresentar a arte-

terapia como método suficiente para o 

tratamento de transtornos e comorbidades. 

Especialmente quando aplicada ao tratamento 

de transtornos mentais relacionados a 

substâncias (drogadição) e as comorbidades 

que possam vir juntas a estes transtornos. 

A ideia “suficiente” não exclui a 

parceria com outros profissionais. O que mais 

vale ressaltar aqui é a capacidade que a 

arteterapia tem de alcançar e ocupar espaços 

na recuperação e na vida do adicto que 

dificilmente encontraremos em outra dinâmica 

terapêutica. Porque o fazer arte terapêutico 

não se limita a abordagem psicológica nem 

somente a uma ocupação que dê conta do 

cognitivo e ocupacional do paciente. A arte-
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terapia transforma o sujeito a partir do 

momento que o arte terapeuta o escuta, 

devolve, acolhe, reconhece, confronta e acata 

suas demandas. E, em seguida, na medida e 

ocasião certas, propõe produções, criações, 

escolhas, desafios e crescimento pessoal. 

 

Não se trata nunca de valores 

estéticos ou beleza poética na análise de 

trabalhos produzidos por pacientes de qualquer 

natureza. Não há avaliação alguma de grau de 

habilidade ou talento artístico potencializado. O 

que entra em questão é o fazer espontâneo e a 

entrega livre para cada produção, sob qualquer 

manifestação artística, envolvendo artes 

conhecidas e desconhecidas. E para tal, nem o 

O fazer arte é terapêutico, porque proporciona 
integração de uma personalidade, mediante a aplicação 
de técnicas e práticas expressivas, que tanto facilitam a 
materialização de formas, doadas por conteúdos 
projetados, bem como permitem a identificação 
funcional das mesmas, já que possibilitam a sua 
integração. (URRUTIGARAY, 2003) 
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paciente nem o terapeuta precisa ser artista. 

Tendo como condição nesta relação 

terapêutica a formação do profissional na 

matéria da arte-terapia. O que exige deste arte 

terapeuta é o conhecimento dirigido às artes, 

às técnicas artísticas, materiais para produções 

artísticas e, necessariamente, domínio das 

teorias de psicologia analítica de Carl Jung, 

seus estudos, pesquisas e trabalhos 

reconhecidos e aplicados por grandes autores, 

como Nise da Silveira, Luigi Zoja, Ângela 

Philippini, dentre outros. 

A percepção do terapeuta tem que 

estar focada no que se apresenta plasmado 

nas imagens produzidas pelo paciente, em 

consonância com as suas palavras, colocando 

também foco nas expressões do seu corpo, 

gestual e postura, que o acompanham. Toda 

manifestação do ser, até mesmo seus sonhos, 

podem servir de objeto de apreciação e 

investigação. Segundo SILVEIRA (2001) a 

palavra fracassa. Mas a necessidade de 

expressão, necessidade imperiosa inerente à 
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psique, leva o indivíduo a configurar suas 

visões, o drama de que se tornou personagem, 

seja em formas toscas ou belas, não importa.  

O que importa é a ação do que quer e precisa 

ser comunicado consciente ou 

inconscientemente. E esta ação é o fazer 

artístico, que não precisa ser classificado como 

arte. Mas sempre incentivado e acatado, 

podendo ser pintura, modelagem, dança, 

poema, foto, cena e/ou música, para posterior 

análise e cuidado permanente. 

 

 

2.1 O poder da arte-terapia no coletivo e 

individual 

 

 

Mesmo sabendo que existem outras 

metodologias terapêuticas que propõem ação 

e realização no seu fazer, a arte-terapia, além 

de conter estes propósitos inerentemente, 

oferece ao dependente a possibilidade de se 

expressar e reconhecer-se através da força 
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dos símbolos, que são trazidos e estimulados 

por imagens do consciente e do inconsciente. 

Segundo JUNG (2011), verdadeiro símbolo 

deve ser compreendido como expressão de 

uma concepção para a qual ainda não se 

encontrou outra nem melhor. E os símbolos 

são expressões do coletivo para o indivíduo. O 

aspecto universal dos símbolos é reconhecido 

pelo grupo e pelo indivíduo. Essa ideia é de 

clara identificação e interpretação. Facilita o 

trabalho do terapeuta e toda a equipe envolvida 

no atendimento, abrindo caminho para um 

sem-fim de abordagens.  

Quando aplicada em grupo de 

adictos, a arte-terapia pode ser adequada a 

jogos de teatro, dança e música. Existe ainda a 

possibilidade do manuseio de materiais 

plásticos em produções de grupo ou separando 

o grupo em subgrupos, duplas ou mesmo 

indivíduo. Porém, mantendo sempre o foco no 

coletivo. Exatamente por a proposta primordial 

ser o grupo e seus membros. Dessa forma, a 

unidade é que vai delinear este setting arte 
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terapêutico e proteger cada participante, 

aproveitando-se de rituais que possam ser 

manifestados pela coletividade. Esses rituais 

vêm carregados de simbologia. E quando o 

arte terapeuta tem conhecimento profundo da 

matéria da drogadição, sabe substituir 

movimentos ritualísticos compulsivos da adição 

por jogos e composições artísticas, que abrem 

caminho para a recuperação e proporcionam 

qualidade de vida aos pacientes. E, para tal, as 

artes são perfeitas catalizadoras e 

transformadoras de energia coletiva e 

individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O uso da arte-terapia com os pacientes adictos 
trabalha no sentido de reestruturação e 
reorganização mental do indivíduo, sendo seu 
foco direcionado mais para os processos 
individuais, para as emoções, questões e 
dificuldades de cada pessoa, cuja ênfase está na 
subjetividade. [...] A arte-terapia é uma ferramenta 
utilizada em saúde mental com o fim de facilitar a 
produção de imagens, a autonomia criativa, o 
desenvolvimento da comunicação, a valorização 
da subjetividade, a liberdade de expressão e a 
função catártica. (VALLADARES, 2008) 
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Segundo Andrade (2000) além da 

função social, a arte possui ainda, função 

terapêutica, pois através dela o ser humano 

libera sentimentos e emoções. Ela é 

necessária para que o homem conheça e 

transforme o mundo, possa situar-se, tanto 

quanto envolvê-lo em seu inerente fator de 

magia. O ato de criar e o produto da criação 

tornam-se o porta-voz da tentativa de solução 

de conflitos. Na interação com o meio 

ambiente, o homem transforma e se 

transforma, cria imagens e símbolos 

carregados de profundas emoções, 

conhecimentos e dúvidas. 

                 O que realmente importa quando se 

pratica arte-terapia é propiciar aos indivíduos 

uma forma de dinamizar sua condição de 

organizar suas percepções, sentimentos e 

sensações, ou seja, os conteúdos internos de 

sua vida psíquica transformados em imagens e 

símbolos.  

O objetivo maior da arte-terapia não 

é a estética dos trabalhos, mas a recuperação 
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da possibilidade de cada indivíduo criar 

livremente e com isso ativar seus núcleos 

sadios, encontrando formas mais harmoniosas 

de se comunicar, relacionar e estar no mundo. 

A arte-terapia surgiu então como uma forma 

alternativa de promoção, preservação e 

recuperação da saúde. Ela integra três áreas 

de conhecimento, ou seja, arte, saúde e 

educação, possibilitando assim uma ampla 

transformação dos indivíduos. A arte-terapia 

aborda os indivíduos de forma holística, o que 

é uma tendência cada vez mais forte na 

consciência coletiva.  

Portanto, tratar do grupo ou do 

indivíduo exige da arte terapeuta sensibilidade 

e conhecimento de técnicas artísticas, e suas 

possibilidades, que mobilize os participantes e 

os conduza para a melhor e mais espontânea 

expressão de si mesmos. Assim como dominar 

as propostas terapêuticas junguianas. E após 

colher material suficiente, provenientes das 

experiências com esses pacientes, encontrar 

as soluções de tratamento, que estarão 
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justamente na aplicabilidade dos próximos 

materiais e técnicas artísticas que serão 

utilizados nesta nova fase da recuperação: a 

busca do que substitua o fenômeno da atração 

ritualística às drogas pelo poder de realizar 

concretamente algo transformador, facilmente 

encontrado e reconhecido nas artes.   

 

3 BENEFÍCIOS DA ARTE-TERAPIA 

NO TRATAMENTO DAS DROGAS 

 

3.1 O conceito de dependência química  

 

No final do século XIX o consumo de 

drogas começou a se tornar um fenômeno 

social e um problema sanitário (BECOÑA & 

VÁZQUEZ, 2005). Atualmente a dependência 

de drogas é um problema grave de saúde no 

Brasil, pois existe uma relação comprovada 

entre o consumo de drogas e os agravos dele 

decorrentes (MELO, 2008). A dependência de 

drogas é causa de frequentes internações nos 
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hospitais psiquiátricos do país, e está 

composto por experiências que geram 

sensações conflituosas (MELO, 2008).  

A dependência química atinge a 

pessoa como um todo, desestruturando-a em 

todos os níveis: físico, mental, espiritual, social, 

familiar e profissional. As pessoas perdem 

totalmente o controle de suas vidas, e por isto 

se faz necessário um trabalho intenso. Há 

diversos modelos de tratamento, em regime 

ambulatorial, semi intensivo ou internação. Em 

todos eles, encontram-se aspectos positivos e 

negativos. Cada pessoa adapta-se a uma 

forma particular de tratamento. Discutir e cuidar 

da dependência química na atualidade é 

encará-la dentro do modelo biopsicossocial de 

saúde, considerando o paciente em sua 

totalidade, encarando-o como um ser ativo.     

Assim, segundo Leite (2000) o tratamento da 

dependência química deve abranger o 

indivíduo, bem como o impacto e as 

consequências do consumo sobre as diversas 

áreas da vida do mesmo.  
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A dependência de drogas pode ser 

definida como: uma preocupação constante do 

sujeito em conseguir uma substância 

psicoativa, que influi sensivelmente em seu 

estilo de vida, um consumo compulsivo da 

substância, apesar de suas consequências 

adversas e um padrão de recaída recorrente 

depois de conseguir a abstinência ou uma 

incapacidade para largar, embora isso possa 

supor consequências muito negativas para a 

pessoa (BECOÑA e VÁZQUEZ, 2005). Os 

cuidados assistenciais nesta área ainda estão 

repletos de estigma, preconceito e despreparo 

dos profissionais (MELO, 2008). A importância 

desses fatos contrasta com a carência de 

estudos sobre a eficácia das técnicas 

terapêuticas utilizadas. Sabe-se que todo 

indivíduo, principalmente os que se encontram 

em sofrimento psíquico, tem a necessidade de 

criar e de manifestar essa criação. É importante 

que a rede de assistencial estabeleça uma 

aproximação entre os usuários e profissionais 

de saúde, com a criação de atividades 
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envolventes e criativas (VALLADARES et al., 

2008). 

Diante disto, a arte-terapia surge 

para nos ajudar a encontrar um caminho que 

contribui no processo de recuperação do 

dependente, facilitando a superação das 

dificuldades e compreendendo a dinâmica de 

vida. A arte-terapia também procura respeitar 

os diversos aspectos dos usuários, como os 

afetivos, culturais, cognitivos, motores, sociais 

entre outros aspectos tão importantes na saúde 

mental (VALLADARES & CARVALHO, 2005). 

 

 

3.2 A utilização dos fins terapêuticos da 

arte-terapia com a dependência química 

 

 

Arte-terapia é um processo 

terapêutico decorrente da utilização de várias 

modalidades expressivas artísticas, que 

expressam e representam níveis profundos e 

inconscientes da psique, permitindo o 
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confronto, no espaço interno, destas 

informações, e posterior transformação e 

expansão da consciência (PHILIPPINI, 2005). 

            A arte como terapia faz com que 

expressem artisticamente suas emoções, 

concretizando seus anseios, se libertando e 

confrontando o sentir, o tocar, o ver, captando 

todas as informações que estão contidas no 

concreto. A expressão plástica torna possível, 

entrar em contatos com os conteúdos do 

inconsciente, permitindo que sentimentos 

obscuros e afetos se tornem visíveis 

(MONTEIRO, 2009). A expressão artística se 

relaciona com a psique, funciona como um 

documento psíquico e por meio deste, 

podemos entender como o indivíduo se 

relaciona com o meio em que vive. 

             A arte tem o poder de nos levar ao 

encontro com nosso eu interior, gerando ora 

prazer, ora conflitos, sentimentos bons ou ruins 

são resgatados, verdades latentes são 

manifestadas na produção artística. A obra 

acabada é a manifestação da arte de alguém, 
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do artista que criou com a certeza de se 

mostrar para outros, seu intuito na verdade é 

ser plural, levar as pessoas a reflexões 

coletivas, que também gerem mudanças 

(MONTEIRO, 2009). 

Quando aplicada em ateliês, a arte-

terapia encontra-se no seu habitat natural. Mas 

quando é exercida em clínicas, centros de 

reabilitação, hospitais, instituições de 

internação ou ambulatorial, a arte-terapia é 

adaptativa, realista, mutante. Se adequa aos 

sistemas e equipes multidisciplinares, 

amplificando o que já funciona e conquistando 

os espaços e a confiança do paciente, quando 

nenhuma outra abordagem consegue 

estabelecer o vínculo com o cliente. 

Principalmente quando a arte-terapia trabalha 

coadunada com a psiquiatria.  

As fases do tratamento vão ditar a 

opção de materiais e técnicas que mais 

arraiguem o paciente para as suas escolhas; 

na sequência, outros materiais são utilizados 

para deixá-los mais soltos para suas tomadas 
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de decisões. Visando a evolução do tratamento 

e sempre obedecendo à natureza e a 

linguagem de cada material referentes a cada 

fase. Enquanto que o grau de 

comprometimento psicológico do paciente 

define o tipo de material ou técnica artísticos 

que possam ser aproveitados. Tudo em 

conformidade com a limitação física do 

dependente naquele momento e com o 

conteúdo das escutas do arte terapeuta.  

Furth (2004), Leite (2002), 

Valladares (2004, 2005) acreditam que, tanto 

na arte quanto na arte-terapia, os conteúdos do 

inconsciente são registrados pela produção 

simbólica (imagens), pela cor, formas, 

movimentos, ocupação no suporte e padrões 

expressivos gerais, elementos que compõem o 

processo de transformação e obtêm 

consistência a partir da criação plástica. Assim, 

as imagens produzidas pelos usuários ajudam 

na compreensão da trajetória psíquica deles. 

Lazzarini (2003) contribui dizendo 

que ao realizar um trabalho artístico, seu autor 
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revela uma imagem de seu mundo interno, 

como resultado de seu trabalho de criação, 

constrói uma imagem plástica, trazendo para o 

mundo externo e objetivo a imagem que estava 

internalizada e na dimensão do imaterial, em 

seu mundo subjetivo. Ao contemplar suas 

próprias obras, o autor entra em contato com 

características essenciais que compõe a sua 

identidade. Ao usar recursos artísticos, 

reconhece seus recursos internos, ou seu 

poder criativo, revigorando o sopro de vida 

contido em si mesmo.  

A arte-terapia, aplicada ao 

dependente de drogas e de acordo com os 

novos paradigmas de atenção em saúde 

mental é um processo terapêutico 

predominantemente não-verbal, por meio de 

recursos artísticos, que acolhe o ser humano 

com toda sua diversidade, complexidade, 

dinamicidade e o auxilia a encontrar novos 

sentidos para sua vida, objetivando a 

reinserção e inclusão social (VALLADARES, 

2008). A arte-terapia pode ajudar o dependente 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

540 

 

a liberar sua energia criativa, e colocá-la como 

aliada na busca do fortalecimento do desejo de 

recuperação.  

 

             

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Conclui-se com este trabalho que a 

dependência é uma questão bastante 

complexa. Muitos se perguntam o porquê de, 

dentre tantas pessoas que fazem uso de 

drogas, somente algumas desenvolvem a 

dependência. Recentemente muito se tem 

pesquisado sobre os fatores que levam a 

dependência. Tudo leva a crer que fatores 

variados determinantes quando se busca a 

causa da dependência. E tão complexo quanto 

a dependência é a questão do tratamento. 

Pode-se dizer que a forma de 

encarar a dependência química e o trabalho 

com o mesmo, sofreu e ainda sofre alterações, 

que buscam cada vez mais uma abordagem 
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mais ampla e coerente do usuário ou do 

dependente químico. Acredito que também são 

necessárias mudanças na formação dos 

profissionais que lidam com essa questão, 

além de alterações na forma de encarar o 

paciente ou o indivíduo que apresenta maior 

vulnerabilidade em relação à droga, encarando 

os mesmos como seres ativos, que possuem 

saberes e fazeres próprios. 

Não encontramos em outro 

profissional, da área das psicoterapias, as 

técnicas e os recursos exímios do arte 

terapeuta. Muito menos um profissional que 

trabalha com artes, pode exercer a função do 

arte terapeuta sem a formação em arte-terapia. 

Como também não é da arte-terapia a função 

da medicina nem tão pouco o ofício das artes. 

Ao arte terapeuta, cabe a abordagem analítica 

de Carl Jung, através de expressões artísticas, 

catalizadoras e reveladoras de acontecimentos 

do consciente e do inconsciente, individuais e 

coletivos. 
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A arte-terapia é da área da saúde, 

compondo equipes multidisciplinares, 

facilitando processos e melhorando as 

intervenções psicoterapêuticas. No caso da 

problemática presente no artigo, transtornos 

mentais relacionados a substâncias químicas, 

a arte-terapia é uma terapêutica sem 

precedentes. Capaz de desvelar ocorrências 

da psique humana, que dificilmente seriam 

externadas sem a ajuda das artes, e 

prognosticá-las. Porque trazem, com as 

imagens produzidas, o material adoecido, 

contidos em expressões simbólicas e 

manifestações típicas de rituais de passagem, 

que são, para o adicto, a causa e o efeito da 

sua relação com as drogas. 

 

Temos que combater contra as 

drogas e todo tipo de vício que impede a 

qualidade e bem-estar pessoal e social do ser 

humano. Precisamos de melhores cuidados 

para o dependente químico. Não podemos 

estigmatizá-lo, condenando-o a resultados 
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inexpressivos quando se trata de recuperação 

contínua. Devemos buscar uma nova 

abordagem, outra perspectiva, que proponha 

uma terapêutica mais dinâmica que possa 

estar no mesmo nível de ludicidade e 

transcendência que os usuários, 

equivocadamente, buscam nos efeitos das 

drogas. E com arte e terapia revelar o 

verdadeiro potencial dessas pessoas, que 

sofrem com as drogas o que poderia ser 

transmutado em criatividade. 

Com o artigo finalizado fico satisfeita 

com todo o conhecimento adquirido em todas 

as leituras e, também com o aprendizado que 

obtive na pesquisa para a sua confecção. 

Todas as etapas foram gratificantes. Espero 

poder unir a especialização em Arte-terapia 

com a minha formação em Pedagogia, para 

alcançar resultados e contribuir na mudança de 

vida das pessoas, andando juntas tornar-me-

ão uma profissional melhor. 
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A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA 
ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

SILVA, Eva Vilma Almeida Oliveira1  

 

1 Introdução 

A Educação Infantil sempre foi alvo de 

discussões devido à importância na formação 

inicial da criança, com a alfabetização e o 

letramento sendo o alvo, pois nessa fase, 

espera-se que a criança ingresse no mundo 

alfabético de maneira completa, despertando 

os interesses pela leitura, escrita e decifração 

dos códigos do mundo. Às crianças, desde 

bem cedo, deve-se oferecer um espaço de 

acesso à leitura e escrita de modo que 

percebam o valor da alfabetização e tornem-

se futuros leitores assíduos e, quem sabe, 

escritores renomeados (MORTATTI, 2006). 

___________________________________________________ 

1 Graduada em Pedagogia pela Universidade Cidade de 

São Paulo – UNICID. Pós-Graduanda em Alfabetização 

e Letramento pela faculdade FACAB. Atua como 
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professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental I 

na EMEF Emilio Ribas. E-mail: 

evavilma10@yahoo.com.br. 

A infância é a fase da vida do homem 

cujo processo de ensino-aprendizagem ocorre 

de maneira acelerada, mas muitas são as 

descobertas dessa época que garantem ao 

sujeito adquirir um conhecimento significativo, 

lembrado por diversos momentos de sua vida, 

em diferentes contextos e realizações. Sendo 

assim, a Educação Infantil caracteriza a 

apropriação do funcionamento da linguagem 

oral e escrita, levando aos alunos 

conquistarem segurança, diminuindo a 

dificuldade de decifrar os códigos da língua, 

sendo capaz de organizar as ideias, 

compreender regras básicas das letras e as 

relações ortográficas essenciais para  a 

alfabetização concreta e funcional ao sujeito 

(SCARPA, 2006). 

Segundo as afirmações de Mortatti: 

 
Socialmente falando, o 
problema da alfabetização e 

mailto:evavilma10@yahoo.com.br
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letramento não se restringe 
apenas ao ambiente 
escolar. É um problema que 
ultrapassa as paredes da 
escola, é uma questão 
social e política, 
especificamente no Brasil, 
onde a distribuição de renda 
é altamente desigual e a 
maioria dos analfabetos 
pertencerem às classes 
sociais menos favorecidas, 
acentuando as 
desigualdades socais de 
acesso aos bens culturais e 
socioeconômicos (...). É 
preciso ter em mente que a 
alfabetização e o letramento 
não podem e não devem ser 
responsabilidade exclusiva 
do professor alfabetizador, 
mas sim de toda a escola, 
inclusive do gestor escolar. 
Este deve ter o mínimo de 
conhecimento do processo 
de aquisição da escrita e da 
leitura para criar medidas 
administrativas, de 
planejamento e de 
organização da dinâmica 
pedagógica que possibilitem 
bons resultados 
(MORTATTI, 2006, p.51). 

 

O letramento também faz parte da 

Educação Infantil, devido aos estímulos 

visuais diários encontrados pelas crianças em 

propagandas, desenhos e na mídia, de uma 
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maneira geral, sendo introduzidos ao mundo 

das letras desde bem cedo. Por esse motivo, 

as crianças chegam às escolas interessadas 

em descobrir o que tais letras querem dizer, 

traduzindo as escritas em livros, interpretando 

as músicas e reconhecendo suas preferências 

(SOARES, 2009). 

Nesse contexto, o principal objetivo 

desse trabalho é apontar maneiras 

diferenciadas de como é possível oferecer 

espaços de acesso à leitura e escrita no 

Ensino Infantil, aproveitando a ludicidade 

como aspecto enriquecedor do processo de 

letramento e, posteriormente, alfabetização. A 

fim de atingir as necessidades explicitadas, 

esse trabalho buscou situações de 

aprendizagem reais, embasadas nas teorias 

de autores que estudam a alfabetização e o 

letramento, assim como ocorrem de forma 

natural na Educação Infantil, pois o 

conhecimento na infância não pode ser freado 

para que a criança sinta necessidade e 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

552 

 

interesse pela aquisição de novos 

conhecimentos durante toda a vida. 

No caso da Educação Infantil, a 

formação de professor requer profissionais 

cada vez mais capacitados na teoria, mas com 

a forte percepção de que abordagens 

reflexíveis precisam fazer parte da realidade 

nas salas de aula. A reflexão na prática da 

leitura e escrita propõe que o professor esteja 

aberto às considerações de agir conforme a 

necessidade dos alunos, alterando o percurso 

das atividades a serem desenvolvidas, 

respeitando as limitações e progressos da 

sala de aula, facilitando para que os sujeitos 

multipliquem os conhecimentos adquiridos na 

escola e busquem ler e escrever em diferentes 

situações, independente do que foi sugerido 

ou não no ambiente escolar (SCARPA, 2006). 

 

2  A ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO 

 
 

A alfabetização voltada à prática social 

da leitura ainda consiste em uma situação 
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restrita nas escolas brasileiras. Normalmente, 

as salas de aula são instrumentos 

mecanizados que tratam a linguagem e 

escrita, relacionando esses processos apenas 

nos momentos de alfabetização, conforme 

aprendidos pelos professores na formação 

inicial e nas propostas curriculares. Nesse 

contexto, além de analisar a construção 

histórica da alfabetização, faz-se necessário 

observar a formação dos professores para 

entender os processos de alfabetização 

(MELO, 2005). 

O processo de letramento ainda é uma 

ação tímida nas escolas, podendo ser 

dissociado em letramento escolar e 

letramento social. No primeiro caso, as 

atividades são realizadas no espaço escolar, 

mas o segundo caracteriza o que ocorre fora 

das salas de aula. A distinção desses dois 

tipos de letramentos trabalha as práticas que 

adaptam sequências didáticas visando à 

alfabetização, valorizando as experiências do 

letramento da criança também nas escolas, a 
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fim de enriquecer a aprendizagem e torna-la 

um processo significativo (SOARES, 2009). 

O letramento e a alfabetização são 

processos com particulares e especificidades, 

pois o estudo de cada um diferencia-se do 

outro, com os mecanismos diversificados 

adotados para aprendizagem, mas que 

possuem dependência entre ambos. A 

alfabetização, analisada em sua forma 

individualizada, menciona aspectos de 

domínio de habilidade e conhecimento sobre 

a leitura e a escrita, com níveis entre mínimo 

e máximo do processo. Já o letramento 

também apresenta níveis de leitura e escrita, 

mas a finalização do objetivo desse processo 

não pode ser mensurada, pois sua inserção 

conta mais com a formação social do sujeito, 

sem apontar com precisão sua evolução para 

ler e escrever (MORTATTI, 2006). 

Conforme afirma Soares: 

 
 

No processo de 
alfabetização escolar, é 
inegável o valor da 
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internalização dos 
conhecimentos sobre o 
sistema alfabético para o 
entendimento da linguagem 
escrita. Essa internalização 
permite que a criança se 
aproprie de habilidades 
específicas sobre o 
funcionamento do código 
escrito. É inegável também, 
desde o início da 
escolarização, a importância 
de apresentar para a criança 
como a língua pode ser um 
instrumento de 
exteriorização de 
sentimentos, emoções, 
significados de mundo. A 
alfabetização e letramento 
podem ser fortes aliados na 
construção da cidadania dos 
indivíduos de classes 
desfavorecidas (SOARES, 
2009, p.26). 

 

Os questionamentos que envolvem ambos os 

processos devem ser revisados, pois o 

docente que alfabetiza não pode limitar seu 

trabalho à correspondência fonológica, 

caracterizando uma prática com baixa 

qualidade de construção. Assim como o 

letramento não pode ser encarado como um 

processo derivado da alfabetização, devendo 

ser trabalhado em sala de aula, 
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principalmente na Educação Infantil para que 

ocorra uma assimilação da criança (MELO, 

2005). 

 

 

2.1 Alfabetização e Letramento na 

Educação Infantil 

 
 

A alfabetização não pode ser reduzida 

apenas ao estudo de letras e palavras, 

formando frases e textos. Sua associação 

deve acontecer de maneira significativa às 

atividades do cotidiano da criança, como às 

linguagens da música, desenhos, 

brincadeiras, entre outros. A valorização da 

cultura escrita na Educação Infantil, reduzida 

apenas à familiaridade com os textos, ainda 

está presente em muitos casos, com 

professores que defendem essa prática, mas 

questionável quanto sua eficiência e sentido 

para a criança, que vive representações mais 

dinâmicas em seu cotidiano, excluindo 

situações que julgue chatas, evitando, então, 
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uma aprendizagem maçante (SCARPA, 

2006). 

Soares (2009) defende a alfabetização 

na Educação Infantil, afirmando que a criança 

está apta para aprender a ler e escrever, já no 

início de seus estudos, pois o sistema 

alfabético está presente em sua realidade de 

maneira efetiva, com atividades cotidianas, 

como a identificação de placas, de desenhos, 

de filmes, associando a letra de uma 

lanchonete a sua refeição preferida, entre 

outros aspectos. A iniciação ao letramento, 

segundo o autor, faz-se presente desde muito 

cedo, nos eventos sociais frequentados pelo 

sujeito e mesmo dentro de casa e, portanto, 

utilizar o letramento em favor da alfabetização 

na infância enriquece a aprendizagem infantil 

e apresente significados à criança que não 

precisa mais associar fatos, mas pode ler e 

escreve-los. 

A palavra letramento nasceu pra 

identificar ramos da alfabetização, 

impossíveis de classificar uma associação à 
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capacidade leitora e escrita. O fato de que, ler 

e escrever não basta às pessoas, pois ao 

aprender tais processos não quer dizer que o 

sujeito incorporou, de fato, todas as 

particularidades da prática de leitura e escrita. 

Ao inserir a alfabetização na vida da criança, 

sem passar pelo letramento, o sujeito fica 

vulnerável a não conquistar todas as 

competências oferecidas pela alfabetização, 

deixando falhas em tal processo (SOARES, 

2009). 

Os aspectos mencionados pelo autor 

podem ser relacionados ao reconhecimento 

de algo importante, sem saber como utilizar, 

ou utilizar parcialmente algo que pode propor 

consequências positivas a vida humana. A 

alfabetização sem o letramento pode 

enquadrar-se nesse aspecto, levando a 

criança ao conhecimento de muitas situações, 

sem poder utilizar por completo, quando o 

sujeito não é letrado. O letramento caracteriza 

uma atividade de entendimento daquilo que 

cerca a vida da criança, surgindo para 
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mencionar algo que não torna o sujeito 

especialista em leitura e escrita, mas pode 

identificar os códigos alfabéticos, facilitando a 

aprendizagem posterior (SOARES, 2009). 

Caso a alfabetização conseguisse 

expressar um sentido mais amplo da 

conquista pela leitura e escrita, o termo 

letramento não precisaria existir, mas como 

ainda há limites da alfabetização, encontrados 

nas práticas de educadores que defendem a 

simples decodificação de símbolos, ensinando 

a criança a ler e escrever de uma maneira 

engessada, ainda faz-se necessário 

considerar o letramento como importante na 

aprendizagem do sujeito. 

Scarpa (2006) divide a alfabetização 

em dois momentos, com o primeiro conhecido 

como aprendizagem de natureza perceptual 

ou motora, que caracteriza a capacidade do 

sujeito em reconhecer as letras, sílabas e 

palavras através da cópia de outras fontes. Já 

no segundo momento, a aprendizagem tem 

natureza conceitual, com atividades 
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planejadas intencionalmente, mediadas por 

práticas sociais de escrita, levando a criança 

a participar do recebimento de informações na 

forma contextualizada. 

Analisando as pesquisas de três 

diferentes autores que tratam os assuntos de 

alfabetização na Educação Infantil. Para 

Picolli (2009, p.112) a definição e 

interpretação dos termos alfabetização e 

letramento não são mencionados a fundo por 

todos os autores, com alguns 

desconsiderando a existência do letramento 

como importante para a aprendizagem da 

criança, ao contrário de Ferreira (2011, p.65) 

que afirma não haver necessidade de utilizar 

outro termo, no caso o letramento, para 

designar algo dentro do processo de 

alfabetização. Soares (2009, p.33) defende a 

ideia de que, a alfabetização restringe-se 

apenas ao processo de ensinar e aprender a 

ler e escrever. 

A alfabetização era entendida como a 

decodificação do sistema alfabético, levando 
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muitos professores a acreditarem que, ao 

trabalhar tal processo na Educação Infantil, o 

lúdico ficaria perdido e as crianças deixariam 

de brincar na idade certa, acarretando 

problemas posteriores devido à aceleração da 

aprendizagem na leitura e escrita, tidas como 

processo limitado, sem diversão. Nesse 

contexto, as crianças estariam aptas para 

alfabetizarem-se após os sete anos de idade, 

dentro da educação fundamental, cabendo às 

creches e pré-escolas desenvolver as funções 

motoras e psicológicas do sujeito, tratando os 

cuidados e proteção à criança, aprendendo a 

ler e escrever quando estivessem mais 

maduras (SOARES, 2009). 

Felizmente, esse pensamento mudou e 

estudiosos da área perceberam a 

alfabetização como um processo de igual 

acesso à aquisição da competência da língua 

escrita que não se reduz ao aprender a ler e 

escrever apenas no sentido de decodificar as 

grafias, mas aprender a utilizar a leitura 

quando necessário, identificando-a nas 
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necessidades e entendendo o que está 

acontecendo ao redor do sujeito. Assim, 

desde a década de 1980, muitos professores 

acabam confundindo os termos letramento e 

alfabetização, reduzindo as práticas ao 

abandono da decodificação e memorização 

dos signos, adotando apenas a ludicidade 

como única forma de ensinar, deixando falhas 

no processo, cabendo à necessidade de 

equilibrar a decodificação com a ludicidade 

em sala de aula (KRAMER, 2010). 

As crianças da atualidade estão 

mergulhadas no mundo das letras desde seu 

primeiro contato com o mundo, através dos 

pais alfabetizados que praticam a leitura e 

escrita, além de encontrarem livros, revistas e 

encartes desde muito cedo e do contato com 

as letras de teclados de computadores e 

celulares. Os sujeitos já nascem em contexto 

de letramento, criando possibilidades de 

iniciação à alfabetização já nos primeiros anos 

de vida, levando às consequências positivas 

como o gosto pela leitura, podendo formar 
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pessoas interessadas em escrever livros, 

blogs, matérias em jornais, entre outros 

(MELO, 2005). 

Soares (2009) aponta alguns objetivos 

que devem ser considerados para que a 

alfabetização e o letramento ocorram de 

maneira sólida na Educação Infantil, 

promovendo o acesso da criança à leitura e 

escrita: entender o que lê e escrever de modo 

que os outros entendam; reconhecer 

diferentes gêneros textuais, utilizando cada 

um na situação adequada; participar das 

atividades que permeiam a leitura ou escrita; 

familiarizar-se com os códigos de modo a 

adquirir competências básicas do uso da 

linguagem e escrita; entender a importância 

da escrita e leitura para a vida em sociedade, 

de maneira individual e coletiva. 

Os objetivos referenciados pelo autor 

podem encaixar-se na Educação Infantil, pois 

esse é o momento que a criança recebe 

informações sobre escrita de maneira lúdica, 

através de brincadeiras com músicas, 
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palavras, teatros, a fim de reconhecer as 

semelhanças e diferenças entre as palavras, 

interessando-se por materiais diferenciados 

que abordem a leitura, como gibis, livros de 

contos, revistas, entre outros. Os professores 

que praticam a leitura coletiva nas salas de 

aula desenvolvem leitores assíduos, capazes 

de criar suas histórias em situações diversas 

(SOARES, 2009). 

Ainda sobre o desenvolvimento das 

capacidades infantis, Ferreira (20011) 

destacada três aspectos importantes que 

caracterizam a escrita da criança, iniciando 

pela distinção entre a representação icônica 

(desenhar) e não-icônica (escrever), ou seja, 

quando a criança começa a distinguir 

desenhos de letras, não representando 

palavras por meio de grafias, mas através de 

letras soltas, copiadas dos meios sociais de 

desenvolvimento. O segundo aspectos é o 

período da construção de formas, com a 

iniciação às distinções de escrita, cabendo à 

criança identificar que um texto contém, 
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impreterivelmente, letras e códigos. O terceiro 

período, conhecido como a fonetização, a 

criança já percebe a escrita em sílabas, 

identificando as variações sonoras entre as 

palavras. 

Sendo assim, a Educação Infantil é o 

espaço escolar fundamental para iniciação do 

processo de leitura e escrita, cabendo ao 

professor uma interação com os alunos, 

estando aberto à compreensão das 

habilidades das crianças, direcionando as 

palavras à alfabetização como um processo 

sólido, que oferece às crianças práticas 

significativas e lúdicas, de modo que a 

aprendizagem da leitura e escrita ocorra de 

maneira prazerosa, capacitando os sujeitos a 

construírem seus próprios conhecimentos 

acerca das palavras (FERREIRA, 2011). 

As atividades mais comuns da 

Educação Infantil são os desenhos, rabiscos, 

jogos e brincadeiras, não caracterizam o 

processo de alfabetização, mas fazem parte 

da construção do sistema alfabético da 
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criança, compondo palavra, frases, textos, 

expressões, entre outras manifestações 

linguísticas. A fase identificada como inicial na 

aprendizagem da escrita encontra-se no 

período que os rabiscos e desenhos 

compõem a construção de objetos com a 

função de simbolizar os signos para a criança, 

descobrindo as representações que podem 

variar a escrita, facilitando a compreensão de 

novos conhecimentos (SOARES, 2009). 

Sendo assim, ao rabiscar a criança 

aprende a representar a escrita da maneira 

que ela enxerga, assimilando conceitos que 

representarão, posteriormente, o domínio da 

língua em todos os âmbitos. As 

representações semióticas são operações 

preparatórias que variam as competências do 

sujeito entre abstração e complexidade, 

apropriando os conceitos da escrita aos 

sistemas representados na fase da infância, 

ou seja, atribuindo função de signos aos 

rabiscos ou desenhos realizados na Educação 

Infantil, a criança descobre novos sistemas 
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para representar o que pensa, facilitando a 

compreensão e representação dos sons 

fonéticos e da escrita (MELO, 2005). 

Na Educação Infantil, muitas são as 

atividades que podem trabalhar a 

alfabetização, criando orientações e 

incentivos através de práticas lúdicas que 

direcionam a elevação dos níveis alfabéticos. 

Conforme afirma Teberosky: 
A alfabetização na 
Educação Infantil ocorre por 
meio da escrita espontânea, 
observação da escrita do 
adulto, familiarização com 
as letras do alfabeto, contato 
visual frequente com a 
escrita de palavras 
conhecidas, sempre em um 
ambiente no qual estejam 
rodeadas de escrita com 
diferentes funções: 
calendário, lista de 
chamada, rotina do dia, 
rótulos de caixas de material 
didático, entre outros 
(TEBEROSKY, 1995, p.23). 

 

Outro fator relevante para a 

compreensão do princípio da alfabetização na 

Educação Infantil, facilmente desenvolvida 
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nos trabalhos com as crianças, é a 

conscientização sobre a fonética das 

palavras, encontrada em situações de 

aprendizagem que envolve a leitura de 

poesias e contos, assim como ações com 

músicas e cantigas, levando a criança à 

percepção da variação sonora da fala, 

identificando as palavras com sons parecidos, 

que iniciam com a mesma letra, entre outros 

contextos educacionais (TEBEROSKY, 1995). 

A consciência fonológica, assim 

conhecida à capacidade de identificar as 

diferenças sonoras das palavras, é a 

habilidade de perceber as características 

formais da linguagem, identificando cada som 

como próprio de cada letra, recebendo auxílio 

de outras letras para compor uma palavra. A 

consciência fonológica pode ser dividida em 

dois níveis distintos, destacando o primeiro 

como a consciência sobre a segmentação da 

fala, variando entre palavras, sílabas, letras 

soltas e fonemas; o segundo nível caracteriza 

a consciência de que as unidades repetem-se 
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em diferentes palavras, como no caso das 

rimas (TEBEROSKY, 1995). 

Atividades que relacionam a leitura às 

crianças na Educação Infantil envolvem o 

processo de letramento. Ouvir histórias 

narradas pelos professores conduz o aluno a 

potencializar os conhecimentos e habilidades 

que levam à introdução o mundo das palavras, 

tornando a aprendizagem significativa. Os 

livros possibilitam à criança uma 

familiarização ao texto escrito, permitindo o 

“manuseio” das palavras, sendo assim, os 

professores devem incentivar o sujeito a 

segurar e folhear histórias, sem medo de 

danificar os livros, pois ao observar produções 

escritas, a criança conquista uma 

aprendizagem linguista gradativa, 

aprimorando as leituras de acordo com o 

interesse despertado desde bem cedo 

(MARIOTTI, 2006). 

A autora ainda afirma a possibilidade 

de notar nas crianças os gestos e sons que 

reproduzem quando folheiam um livro, como 
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se estivessem lendo a história para outras 

pessoas, intensificando a importância da 

leitura. O conhecimento será construído pelos 

pequenos sujeitos quando a aprendizagem 

através da leitura ocorrer de maneira favorável 

ao letramento, possibilitando a participação da 

criança nos primeiros momentos da leitura, 

quando é apresentada ao mundo das palavras 

(MARIOTTI, 2006). 

“O manuseio dos livros permite que a 

criança faça a devida distinção entre letras, 

palavras e ilustrações, interessados a 

descobrir que tipo de história um determinado 

livro vai narrar” (MARIOTTI, 2006, p. 219). 

Além de reconhecer as palavras 

através do manuseio dos livros, a criança é 

convidada a enriquecer seu vocabulário todas 

as vezes que ouve uma palavra ou fonética 

nova, desenvolvendo a habilidade de 

compreensão da escrita e leitura. A 

interpretação oral de uma história, como 

prática docente na Educação Infantil, permite 

que a criança trabalhe as competências e 
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aprimore habilidades, posteriormente 

transferidas às leituras independentes (leitura 

específicas de cada disciplina) nas próximas 

séries escolares (MELO, 2005). 

As habilidades leitoras serão 

desenvolvidas apenas se a leitura não ocorrer 

com a finalidade em si mesma, cabendo ao 

narrador da história uma análise prévia dos 

conteúdos, enfatizando os pontos principais e 

destacando as palavras novas, despertando o 

interesse e a curiosidade do aluno, 

promovidas através de estratégias de leitura. 

O autor ainda referência tais estratégias 

como: leitura que prevê perguntas por meio do 

título e das ilustrações; leitura interrompida em 

pontos escolhidos pelo narrador, para 

provocar a interferência e a incitação por 

perguntas; leitura que finalize com confronto 

de ideias sobre a preferência pelos 

personagens e comportamentos; leitura que 

inicie o processo de letramento infantil 

(SOARES, 2009). 
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Outra observação relevante é a 

necessidade de trabalhar com as crianças 

textos não apenas literários, mas informativos 

que permitam o despertar do interesse dos 

alunos, assim como textos jornalísticos, 

histórias em quadrinhos, entre outras 

possibilidades. Anteriormente ao ensino 

fundamental, a criança deve ser apresentada 

a diferentes contextos literários para entender 

que existem variados gêneros de leitura, 

intensificando o objetivo de cada gênero, 

percebendo a funcionalidade da variação 

linguística e textual (BOLZAN, 2005). 

À Educação Infantil, sugere-se a 

construção da linguagem através de práticas 

pedagógicas que envolvam a escrita do nome 

das crianças e dos colegas; elaboração de 

cartazes e bilhetes; interpretação de músicas; 

ao nomear objetos, entre outras atividades 

lúdicas que enriquecem o trabalho docente, 

tornando o letramento mais significativo para 

os alunos, estando cada vez mais preparados 
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para o processo de alfabetização, de fato 

(BOLZAN, 2005). 

Nesse contexto, o acesso à leitura e 

escrita dentro da Educação Infantil deve 

ocorrer embasado no letramento, pois a ler e 

escrever depende do meio cuja interação 

social acontece, através da comunicação, 

principalmente, entre as crianças e os 

professores. Já a alfabetização está 

caracterizada como uma ferramenta 

manuseada pela criança para envolver tais 

interações sociais à leitura e escrita. Desse 

modo, uma narração realizada à criança pode 

promover inquietações que despertem a 

curiosidade do aluno para buscar novas 

informações, levando a criança a procurar 

aprender como escrever o título de sua 

história favorita ou relacionar os sons das 

palavras que mais se repetem nos textos 

(BOLZAN, 2005). 

A leitura e a escrita, trabalhadas 

ludicamente e valorizando a vivência social 

dos alunos, permite a interação e descobertas 
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das crianças pelo mundo das palavras, sendo 

importante escolher espaços ricos em 

informação, com referências às letras, de 

modo que a Educação Infantil seja uma fase 

escolar de interesses, não limitado apenas ao 

desenvolvimento motor, psicológico ou 

relacional das crianças. O professor é 

responsável por planejar atividades 

sistemáticas que permitam a continuidade aos 

processos de letramento e, posteriormente, 

alfabetização nas séries futuras (BOLZAN, 

2005). 

 

2.2  A organização do espaço 

alfabetizador 

 
 

O espaço físico dentro das salas de 

aula de Educação Infantil influencia a 

aprendizagem, principalmente em momentos 

relacionados à alfabetização e letramento, 

cabendo à variação da disposição do espaço, 

podendo agrupar as crianças em três e 

quatro alunos ou organizando em formato de 
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“U”, de modo que os alunos estejam voltados 

ao professor igualmente, sem filas. O 

docente escolhe a melhor alternativa, de 

acordo com as necessidades de trabalho e o 

diagnóstico esperado da atividade que será 

desenvolvida (CARVALHO, 2002). 

Nesse contexto, a ludicidade pode ser 

um ponto fundamental, associado ao 

desenvolvimento das práticas de leitura e 

escrita, concentrando atividades comuns em 

momentos de jogos, direcionando a 

alfabetização às brincadeiras eficazes ao 

processo de ensino-aprendizagem. 

Alfabetizar com gincanas, música e 

confecção de massinha, por exemplo, 

concluem raciocínios significativos, devido ao 

estágio da criança estar relacionado ao 

entendimento de operações concretas, 

criando interpretações que podem ser 

associadas à realidade do aluno, facilitando a 

aprendizagem a partir da abstração do 

pensamento (BOLZAN, 2005). 

A música influencia a aprendizagem 
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significativa na leitura e escrita, podendo ser 

trabalhada em letras mais antigas, até 

músicas mais atuais, envolvendo 

integralmente a alfabetização com a 

realidade discente. Ao cantar, a criança 

associa rimas ao som das palavras, elevando 

o conhecimento e a curiosidade sobre como 

escrever determinada palavra. Situações que 

levam a criança a desenhar o que entendem 

da música também podem agregar mais 

conhecimento, caracterizando a 

alfabetização como algo prazeroso e 

dinâmico, sem a necessidade de forçar a 

aprendizagem (CARVALHO, 2002). 

 

3  FORMAÇÃO DOCENTE E A 

ALFABETIZAÇÃO 

 
 

Para atuar como professor, o sujeito 

depende da formação inicial, que permite o 

ingresso no magistério, mas das atualizações 

complementares, caracterizando as 

formações continuadas. A formação docente 
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vem conquistando espaço nas discussões 

sobre educação nos últimos anos, revelando 

a preocupação com a qualidade de ensino 

dos alunos, devido às atuais exigências 

capitalistas que visa à apropriação dos 

conhecimentos pelo professor, mediando a 

aprendizagem do aluno de modo a aquisição 

mais rápida de informações significativas 

(AGUIAR, 2008). 

A profissão docente começa a partir da 

procura por novos conhecimentos teóricos e 

técnicos para a atuação como professor com 

constante aprendizagem específica da área. 

Mas essa formação ainda apresenta 

deficiências, com passagens incompletas, 

sem que haja a interação dos conhecimentos 

teóricos com as práticas educacionais 

efetivamente, indispensável à construção 

dos saberes que permitem as práticas sociais 

(AGUIAR, 2008). 

O saber envolve alguns aspectos, 

como o conhecimento, as competências e 

habilidades, além das atividades 
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desenvolvidas pelo professor, classificado 

como o saber fazer. Quanto à relação dos 

saberes na formação acadêmica do 

magistério, estão fomentados no processo de 

ensino no âmbito escolar, adquiridos em 

espaços e fontes diferentes, integrando 

diversificadas culturas à formação inicial e 

continuada dos docentes com a experiência 

na profissão e a bagagem histórica e social 

de cada sujeito, conforme afirmam Tardif e 

Raymond: 

Os saberes profissionais 
dos professores parecem 
ser, portanto, plurais, 
compósitos, heterogêneos 
do trabalho, pois trazem à 
tona, no próprio exercício do 
trabalho, conhecimentos e 
manifestações do saber-
fazer e do saber-ser 
bastante diversificados, 
provenientes de fontes 
variadas, as quais podemos 
supor que sejam também de 
natureza diferente. (...) são 
cinco as fontes sociais para 
os saberes docentes: os 
saberes pessoais dos 
professores vindos da 
história de vida, 
principalmente, da vida 
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familiar; os saberes vindos 
do período em que foi 
estudante da escola 
fundamental; os saberes 
que provêm da formação 
profissional inicial ou 
continuada; os saberes 
provenientes da utilização 
dos instrumentos de 
trabalho como programas, 
livros didáticos, fichas etc.; e 
os saberes oriundos da 
prática educativa (TARDIF E 
RAYMOND, 2000, p. 213). 

 

A ação de ensinar não se limita a 

transferência de conteúdos aos alunos, mas 

uma relação entre quem ensina e quem 

aprende, de modo que ocorra uma mediação 

dos saberes, cabendo àquele que ensina a 

prática autentica de aprender enquanto 

forma ou informa, caracterizando a 

aprendizagem como um processo de troca 

que valoriza aspectos ideológicos, 

pedagógicos, políticos, sociais, éticos e 

estéticos (FREIRE, 1996). 

O professor deve assumir o papel de 

um sujeito apto para desenvolver e 

potencializar os sentidos do aluno, 
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observando as necessidades de mudanças 

através de sua própria prática, ocorrendo 

momentos de auto avaliação que levam o 

docente a enxergar sua construção pessoal e 

profissional, além de incorporar movimentos 

que apontam a revisão das atuações, 

mudando atitudes que reduzem as 

possibilidades de qualidade na realização 

dos objetos estipulados para a educação 

(TARDIF E RAYMOND, 2000). 

Quanto ao professor alfabetizador, os 

sabres pedagógicos exigem uma eficiência, 

dedicação e especificidade do docente, 

devendo dominar os saberes conceituais, 

teóricos e mitológicos que permitem a 

mediação das situações significativas da 

aprendizagem infantil. Tais saberes não 

dependem apenas da formação profissional 

do professor, mas das práticas pedagógicas, 

assim como a capacidade de refletir 

criticamente sobre o desenvolvimento de 

suas atividades, cabendo ao docente à 

necessidade de relacionar as formações 
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culturais e sociais aos conceitos e teorias de 

sua área (LUCKESI, 2005). 

Os saberes docentes podem ser ditos 

como temporais, exigindo do professor 

conhecimentos, competências, aptidões e 

comportamentos pessoais conquistados ao 

longo das experiências em sala de aula, não 

dependendo unicamente da formação inicial. 

Quando se trata do processo de 

alfabetização e letramento, o docente precisa 

trabalhar aspectos da criança, de modo que 

os sujeitos sejam capazes de desenvolver: a 

leitura e escrita na forma mecânica; a 

construção do processo; as expressões, 

compreensões e interações da escrita com 

autonomia à linguagem oral; os 

determinantes sociais da língua escrita 

(CAMPELO, 2002). 

A relação do saber é construída a 

partir das relações significativas às crianças, 

cabendo ao professor identificar tais 

conceitos, mediando a aprendizagem com a 

realidade dos alunos por meio de estratégias 
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didáticas que insiram o mundo nos estudos 

realizados em sala de aula, deixando a aula 

interessante, mas sem perder as 

características específicas do processo de 

ensino-aprendizagem da alfabetização e 

letramento, no que diz respeito à Educação 

Infantil (CAMPELO, 2002). 

Os avanços tecnológicos facilitam a 

comunicação atualmente, relacionando os 

jovens ao mundo com maior facilidade, 

disponibilizando acessos às informações 

com muita rapidez, estando os sujeitos cada 

vez mais adaptados a tais tecnologias, 

estimulados a descobrir e aprender através 

de computadores, mídias, telefone celular, 

entre outros instrumentos. A escola e o 

professor não podem estar alheios a essa 

realidade dos jovens, introduzindo aos 

espaços educacionais uma maneira 

diferenciada de aprendizagem. Assim 

também devem ser os cursos voltados à 

formação do professor, proporcionando o 

acesso do futuro docente a ampliação de 
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práticas que inovam o processo de leitura e 

escrita, considerando as formas digitais, 

visuais e virtuais complementando as 

atividades impressas (SOARES, 2009). 

As atividades aplicadas pelos 

docentes para produzir e reproduzir a escrita 

estão ligadas a maneira como são escolhidas 

e utilizadas em sala de aula, podendo sofrer 

influências nas práticas sociais da leitura e 

escrita. Sendo assim, ao limitar o acesso do 

aluno às salas de informática, por exemplo, o 

desenvolvimento integral da criança fica 

comprometido, dificultando a conquista de 

resultados positivos nas práticas 

pedagógicas voltadas à alfabetização e ao 

letramento, uma vez que a aula torna-se 

desinteressante aos alunos, pois estão 

acostumados com as inovações tecnológicas 

rotineiramente (AGUIAR, 2008). 

Outro fator que dificulta o processo de 

alfabetização e letramento na Educação 

Infantil é a questão de os professores lerem 

pouco, apresentando sempre os mesmos 
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gêneros aos alunos, reduzindo o 

conhecimento sobre leitura e escrita aos 

mesmos conceitos, evitando algo 

diferenciado, por muitas vezes, devido ao 

desconhecimento. O professor alfabetizador 

tem um papel fundamental na elaboração dos 

conhecimentos sobre unidades linguísticas, 

sendo importante ler para seus alunos, assim 

como propor a construção de textos com as 

crianças, levando a participação e 

compreensão dos envolvidos no processo 

educacional (LUCKESI, 2005). 

Nesse contexto, vale destacar que o 

professor não pode escolher qual prática e 

estratégia vai adotar de maneira aleatória, 

devendo prestar atenção ao meio que está 

inserido, assim como à realidade de seus 

alunos, preservando as culturas existentes e 

pressupondo ações através das condições 

que lhe são impostas e vivenciadas, ou seja, 

o preparo prévio do professor depende da 

eficiência e qualidade no processo de ensino-

aprendizagem, mais precisamente à 
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alfabetização e letramento na Educação 

Infantil (AGUIAR, 2008). 

 

3.1 Os paradigmas na formação docente 

 
 

Segundo os estudos realizados por 

Zeichner (2003, p.11) a formação docente, 

relacionada às tendências que enriquecem o 

conhecimento de práticas, estratégias e 

metodologias do professor apresentam 

quatro paradigmas: o tradicional acadêmico; 

o condutista; o personalista; o orientado para 

indagação. 

O primeiro paradigma, denominado 

tradicional acadêmico tem a preocupação na 

formação do conhecimento solidificado, com 

conteúdos complementares à aprendizagem 

que ocorre no ambiente escolar. Nesse 

paradigma, o professor tem sua identicidade 

acadêmica intensificada, sendo especialista 

na matéria que leciona. No paradigma 

condutista relaciona a aprendizagem do 
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discente à conduta do professor, 

caracterizando o segundo como um técnico 

na execução das competências adquiridas 

na formação acadêmica, permitindo o 

enriquecimento no processo de 

aprendizagem do aluno (ZEICHNER, 2003). 

Zeichner (2003) aponta o paradigma 

personalista voltado ao desenvolvimento do 

aluno de maneira pessoal, acadêmica, social 

e profissional, com adaptações ao currículo 

que o deixe flexível, mas formativo, levando 

em consideração o desenvolvimento da 

maturidade, necessidades e preocupações 

do discente. O paradigma orientado para 

indagação caracteriza a prática reflexiva do 

professor como fundamental, 

potencializando a capacidade de analisar 

uma situação e tomar decisões em 

momentos variados. 

Quanto aos estilos de abordagem, 

destacam-se a tradicional e a reflexiva. No 

caso da primeira, existe uma distinção entre 

a teoria e a prática, predominando os 
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conceitos teóricos na formação e prática 

docente, com técnicas sobressaindo à 

capacidade de analisar as necessidades do 

aluno, estando o professor em busca pela 

receita para ensinar, formalizando as práticas 

pedagógicas em procedimentos 

estabelecidos previamente. Na formação 

tradicionalista, o docente aprende a ensinar o 

aluno as competências, atitudes e 

habilidades, através da utilização de técnicas 

de ensino, observadas e imitadas na atuação 

de outros professores, com o aluno sendo 

um agente passivo no processo de ensino-

aprendizagem. Esse perfil profissional está 

caracterizado pelo conteúdo formal, uma 

didática apta para aplicação e créditos 

quanto ao contexto de ensino (ZEICHNER, 

2003). 

No caso da Educação Infantil, a formação de 

professor requer profissionais cada vez mais 

capacitados na teoria, mas com a forte 

percepção de que abordagens reflexíveis 

precisam fazer parte da realidade nas salas 
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de aula. A reflexão na prática da leitura e 

escrita propõe que o professor esteja aberto 

às considerações de agir conforme a 

necessidade dos alunos, alterando o 

percurso das atividades a serem 

desenvolvidas, respeitando as limitações e 

progressos da sala de aula (SCHÖN, 2007). 

A formação docente reflexiva é 

contrária à racionalidade técnica, pois o 

professor reconhece os conceitos que serão 

trabalhados, mas a abordagem, a 

metodologia e as práticas utilizadas 

dependem do desenvolvimento do aluno. O 

professor deve refletir sobre a ação, 

analisando e interpretando sua atuação de 

modo a adequar conforme as necessidades 

da sala de aula (SCHÖN, 2007). 

A prática reflexiva reconhece a riqueza 

da experiência docente, essencial na 

formação acadêmica do professor, 

capacitado para ensinar de maneira a 

assumir a responsabilidade da aprendizagem 

do aluno, propondo o desenvolvimento 
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integral do sujeito, envolvendo a parte 

emotiva do professor, além de levar em conta 

a emoção e a paixão pela profissão, 

considerando as condições sociais da 

comunidade escolar. Na situação de 

alfabetizador, o professor deve conhecer os 

conceitos, métodos, processos de 

desenvolvimento da leitura e escrita infantil, 

entendendo as funções de todas as 

especificidades na abordagem reflexiva 

(SCHÖN, 2007). 

 

3.2 A prática docente na dinâmica 

pedagógica 

 
 

Com relação à prática docente, ela 

reúne uma série de atividades que o 

professor realiza, podendo ser dimensionada 

entre o planejamento de tais atividades, a 

execução em forma de ensino e a avaliação 

que identifica as evoluções e retrocessos dos 

alunos, caracterizando um ciclo que completa 

as ações dos professores e estão em 
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constante repetição, representando as 

práticas educacionais da função docente 

(CAMPELO, 2002). 

O planejamento é a elaboração de 

atividades que premeditam a intervenção 

docente no processo de ensino, dentro da 

realidade da criança, refletindo durante a 

realização das atividades de modo a 

adequar, quando necessário, à realidade da 

criança, estipulando quais serão os objetivos 

desejáveis para alcançar. Na alfabetização e 

no letramento, o planejamento permite a 

percepção das atividades ideais para 

desenvolver as competências e habilidades 

do aluno, promovendo a ampliação e 

conquista de novos conhecimentos 

(AGUIAR, 2008). 

O ato de planejar é essencial para que 

o trabalho pedagógico na escola e na sala de 

aula seja bem organizado e estruturado. 

Quanto às sala de aula, o planejamento 

docente é identificado após uma sequência 

de atividades que permitem a compreensão 
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dos alunos sobre os conteúdos e conceitos 

intencionados para a aprendizagem. A 

eficácia do planejamento depende de uma 

organização lógica e objetiva, que apresente 

informações suficientes para dispor a 

interdisciplinaridade e contextualização dos 

conteúdos, ligando a realidade do aluno à 

realidade social, cultural e familiar da criança 

a partir de sua faixa etária 

(VASCONCELLOS, 2006). 

Após a elaboração do planejamento, a 

execução é o próximo passo, caracterizando 

a prática docente, efetivamente. O 

planejamento é uma orientação que norteia 

as ações do professor, através da interação 

entre a reflexão e a execução, elementos que 

desenvolvem a finalidade do ato de planejar. 

Além disso, aos professores alfabetizadores, 

é o momento de elevar a preparação do 

docente, que precisa reconhecer cada 

potencialidade e deficiência de seus alunos 

na leitura e escrita, planejando novamente 

suas atividades de modo a conquistar 
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resultados positivos no processo de 

alfabetização e letramento 

(VASCONCELLOS, 2006). 

Como a aprendizagem depende das 

interações entre professor e aluno, a 

dinâmica que envolve a prática pedagógica 

docente torna-se determinante para que o 

processo de ensino- aprendizagem, cabendo 

ao professor deter os conhecimentos teóricos 

para propor atividades mais envolventes, 

considerando as necessidades dos alunos, 

alfabetizando com base nas trocas afetivas. 

O espaço dentro das salas deve ser 

planejado de modo a proporcionar situações 

de interesse às crianças, desenvolvendo as 

capacidades sociais e cognitivas, através de 

locais próprios para que a alfabetização e o 

letramento sejam estimulados, ocorrendo 

uma troca mútua de conhecimento entre 

professor e aluno (CAMPELO, 2002). 

A prática docente que caracteriza o 

professor alfabetizador deve ser embasada 

na ciência da necessidade de preparação 
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para compreender as especificidades do 

processo de alfabetização, de modo a 

entender os métodos e procedimentos que 

preenchem as lacunas do ensino, elaborando 

atividades e escolhendo adequadamente o 

material didático que vai utilizar, assumido a 

responsabilidade de envolvimento com a 

alfabetização da criança, diante das 

dificuldades encontradas na rotina 

educacional (VASCONCELLOS, 2006). 

“O material didático utilizado na 

alfabetização deve levar em consideração o 

objetivo a ser atingido. A criança precisa ter 

contato com o material básico de leitura, mas 

com materiais de complementação também” 

(VASCONCELLOS, 2006, p.23). 

Certamente, no processo de 

alfabetização e letramento, o material 

indispensável para a aprendizagem é o 

suporte textual, mas existe a possibilidade e 

necessidade de variação de tais textos, 

abrangendo gêneros diversificados, de modo 

que a criança seja convidada à percepção da 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

594 

 

função social da escrita, aumentando a 

capacidade de expressar seus sentimentos e 

vontades, além de aprimorar a visão sobre o 

mundo (AGUIAR, 2008). 

Sendo assim, a utilização de uma 

única fonte textual limita o aluno, deixando o 

professor preso aos mesmos objetivos; 

quando há a extensão da prática pedagógica 

para a alfabetização e letramento, 

apresentando aos alunos revistas, gibis, 

poemas, cartilhas, bilhetes, cartazes, livros 

infantis, entre outros, a conquista do objetivo 

ocorre e permite uma ampliação nas 

expectativas quanto à formação e 

aprendizagem do discente (REGO, 2006). 

O material complementar ainda 

permite que a criança trabalhe não apenas o 

desenvolvimento racional, mas diversas 

linguagens como a corporal, verbal e 

artística, levando a construção da 

consciência infantil de que existem inúmeras 

maneiras de expressar os sentidos. Jogos 

construídos com materiais recicláveis pelos 
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próprios alunos, que induzam a prática de ler 

e escrever, por exemplo, são fundamentais 

para que o aluno aprenda de maneira lúdica 

conceitos essenciais para seu presente e 

futuro educacional, pessoal, profissional e 

social (REGO, 2006). 

Sendo assim, Carvalho aponta quais 

objetivos o professor alfabetizador deve 

planejar alcançar para que a prática docente 

seja significativa e dinâmica: 

 
O trabalho docente deve-se 
voltar para o avanço dos 
objetivos: estabelecer a 
relação entre 
fala/pensamento e escrita, 
distinguir letras de números 
e outros sinais gráficos, 
diferenciar imagens de texto 
e memorizar escritas 
significativas. Esses 
objetivos podem e devem 
ser trabalhados, 
considerando a exploração 
de atividades que envolvam 
a oralidade, a leitura e a 
escrita. (...) O primeiro 
passo é despertar a criança 
para o mundo da escrita. O 
professor se torna um 
grande mediador dessa 
descoberta, quando 
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promove no aluno a 
consciência da existência da 
escrita e a percepção de que 
a escrita tem uma função 
social. As atividades que 
podem começar esse 
trabalho são aquelas em 
que a criança possa 
observar as palavras 
escritas em diferentes 
lugares, como a escola 
(placas de portas, cartazes, 
avisos), fora da escola 
(placas nas ruas, letreiros de 
ônibus,) e tenta adivinhar o 
que está escrito, 
conversando e analisando 
(CARVALHO, 2002, p.40). 

 

A prática pedagógica sistemática que 

expressa a capacidade da criança em 

organizar os pensamentos aponta os 

avanços da língua escrita conceitualmente, 

não limitando tal identificação apenas ao 

estudo das letras, palavras, sílabas, frases e 

textos, cabendo ao professor o 

desenvolvimento de tais práticas 

pedagógicas que permitam a superação dos 

conhecimentos anteriores, agregando novos 

saberes à vida do aluno, desde que 

elaborados de forma contextualizada, 
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promovendo a alfabetização significativa 

(REGO, 2006). 

Na fase inicial da alfabetização, uma 

das estratégias adotadas pelos professores 

da Educação Infantil é a memorização de 

palavras significativas, que deve ser 

considerada como uma facilitadora do 

processo, não uma forma para conquistar a 

habilidade de ler e escrever. O professor 

pode promover atividades que levem a 

criança a diferenciar a imagem escrita das 

palavras, associando de maneira dinâmica os 

objetos a sua forma escrita. Atividades que 

envolvem músicas e adivinhação, por 

exemplo, desenvolvem aspectos que 

quantificam o conhecimento, qualificando as 

possibilidades de aprendizagem, 

intencionando as diferenças e semelhanças 

entre grupos de letras, sílabas, palavras e 

frases (CARVALHO, 2002). 

Ao estudar as palavras, o professor 

pode explorar a estratégia didática de 

analisar a grafia das letras, distinguindo 
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maiúsculas de minúsculas, letras retas entre 

curvilíneas, assim como identificar as 

características que representam formas 

gráficas, identificando as diferenças entre 

letras e números, sinais e pontuações, 

parágrafos e espaços, contribuindo para a 

construção completa da escrita. O autor 

ainda indica a necessidade de elaborar 

práticas que levem a análise das sílabas, 

preparando os alunos para a estruturação do 

sistema vocálico, dos fonemas e grafemas, 

representando o que a escrita significa 

(CARVALHO, 2002). 

Atividades de prática didática sobre 

leitura podem ser realizadas de maneira 

individual e coletiva, com a participação dos 

alunos na leitura silenciosa ou em voz alta. O 

docente, ao narrar uma história, deve 

destacar as palavras novas, entonando 

quando desejar chamar atenção do aluno, 

respeitando a pontuação para que a criança 

perceba as paradas na leitura. Discussões 

posteriores à leitura são fundamentais para 
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que a criança construa o conhecimento de 

maneira sistemática, podendo fazer 

interpretações e interferências que 

enriqueçam a aprendizagem própria e do 

grupo de colegas (CARVALHO, 2002). 

A sequência didática docente pode ser 

construída a partir das relações observadas 

entre o aluno e a alfabetização ou letramento, 

verificando os avanços das hipóteses 

conceituais, levando às concepções da 

escrita de maneira generalizada, mas 

permitindo que a criança explore a escrita em 

suas especificidades, ou seja, estando 

capacitado para identificar as representações 

e organizações do sistema alfabético 

(REGO, 2006) 

Carvalho (2002) define a sequência 

didática como um plano de trabalho 

organizado de modo a atingir a qualidade no 

desenvolvimento dos conhecimentos dos 

alunos e, no caso da alfabetização, 

objetivando a mediação entre produção 

textual, apresentação argumentativa, 
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tratamento dos conceitos observados pela 

oralidade, organização de informações e o 

desenvolvimento da escrita de maneira 

lógica e integral. 

 

 

4. Considerações finais 

 
 

A ausência de uma formação 

profissional específica para atuar como 

professor de Educação Infantil, responsáveis 

pela iniciação do processo de alfabetização e 

letramento dos alunos prejudica o 

desenvolvimento de competências e 

habilidades da criança, exigindo da formação 

docente um conhecimento conceitual, 

metodológico e técnico, que relacione a 

prática reflexiva em cada momento nas salas 

de aula, norteando o ensino à troca de 

informações e conhecimentos, mais 

enriquecedora do que a imposição por 

conteúdos e conceitos. 
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Tanto o processo de alfabetização 

quanto o letramento apresentam 

complexidade em suas considerações, 

considerando as especificidades técnicas e 

dinâmicas, de modo que o professor esteja 

apto para exercer a função de alfabetizador 

infantil por meio de sistemas aprendidos na 

formação inicial, mas também na 

continuidade do processo, buscando 

qualidade do ensino e reciclagem das 

próprias práticas. 

O professor deve estar em constante 

avaliação de suas práticas educativas, 

encontrando meios diferenciados para 

aprender a ensinar, ou seja, os saberes 

docentes para uma prática significativa não 

são aprendidos apenas na formação 

acadêmica, mas através das experiências, 

complementando com a troca de 

conhecimento com os colegas e os próprios 

alunos. Caso o professor acreditar que a 

formação inicial seja a única maneira de 

sustentar e inovar as práticas educacionais, 
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as atividades, métodos e estratégias tornam-

se insuficientes para que a alfabetização e o 

letramento sejam significativos, deixando de 

explorar e oportunizar momentos de 

aprendizagem que interessem o aluno, 

limitando o aluno à memorização e 

aprendizagem mecânica, sem que ocorra 

uma estruturação significativa e 

contextualizada dos conceitos. 

O letramento construído através das 

práticas lúdicas acaba enriquecendo e 

favorecendo o processo de alfabetização. A 

diversificação de materiais e métodos que 

levem a eficácia no processo de 

alfabetização na Educação Infantil depende 

do conhecimento do professor em identificar 

os momentos ideias de trabalhar, além de 

saber como trabalhar cada conteúdo, 

integrando o passo a passo da leitura e 

escrita em outras disciplinas, tornando a 

contextualização determinante para que a 

aprendizagem seja significativa. Introduzir 

música, leituras de histórias, construção de 
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listas, associação de rimas, entre outros 

aspectos auxiliam no processo de ensino-

aprendizagem, importante para a 

alfabetização e letramento na Educação 

Infantil. 

A Educação Infantil é o espaço para 

atender as crianças em todas as dimensões, 

desenvolvendo as questões afetivas, 

emocionais, lógicas, sociais, físicas e 

intelectuais, cabendo ao trabalho de 

alfabetização a proposta de oferecer à 

criança espaços em sala de aula, separados 

por faixa etária, que estimulem a 

aprendizagem, desenvolvendo as 

potencialidades e habilidades de cada 

sujeito, ampliando o conhecimento da 

criança para entender a linguagem e escrita 

como um processo que pertence à sua 

realidade cotidiana. 

O processo de leitura e escrita deve 

estar além da aprendizagem em decodificar 

as letras, proporcionando a prática social aos 

alunos, possíveis na função de professores 
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que assumem o papel de mediadores, 

construindo sua formação em teorias e 

reflexão, que vão além de ensinar a criança, 

mas apontando como integrar 

conhecimentos, trocando informações para 

não impor e deixar a alfabetização 

caracterizada como uma situação cansativa 

e desestimulante. 

A alfabetização e letramento na 

Educação Infantil são processos 

fundamentais para a formação humana, 

cabendo ao professor a especialização 

adequada para tornar esses processos algo 

prazeroso e significativo, presente nas 

práticas, metodologias, atividades 

pedagógicas e situações em que os saberes 

docentes apontam um caminho com mais 

qualidade na aprendizagem. A criança deve 

ser apresentada a leitura e escrita de maneira 

lúdica, capacitando-a para a competência 

linguística, sabendo utilizar as variações de 

acordo com cada momento específico. 
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O PAPEL DA EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA NA FORMAÇÃO DE 
ALUNOS SURDOS 

 

PATRÍCIA LIMA VIEIRA 

 

 

 

“É necessário fazer outras perguntas, 

ir atrás das indagações que 

produzem o novo saber, evitando a 

empáfia daqueles e daquelas que 

supõem já estar de posse do 

conhecimento e da certeza." 

 Mário Sergio Cortella   

 

INTRODUÇÃO 
 
 
 A trajetória do aluno surdo na educação 

é algo que deve ser estudada e refletida por 

todos os profissionais da educação, seja ela 

básica ou superior, assim se faz necessário 

uma grande reflexão do histórico de exclusão 

que os surdos sofreram e em alguns casos 

ainda sofrem. O presente trabalho tem como 
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objetivo mostrar que a educação a distância no 

nível superior pode acontecer, desde que as 

instituições estejam preparadas junto aos seus 

professores para atender esta demanda com 

adaptação necessária possibilitando a maior 

inclusão desses alunos. 

 Observa-se que a Educação a Distância, 

também conhecida por EAD, vem crescendo 

como uma das mais importantes ferramentas 

de democratização da informação, mas como 

ferramenta de difusão do conhecimento. 

Atualmente, é percebida como a oportunidade 

de atender as demandas impostas pela 

sociedade de forma eficaz, além de superar os 

processos de exclusão social de diversos 

países devido ao grande avanço das 

tecnologias, permitindo com que as pessoas 

possam encontrar possibilidades no mercado 

de trabalho. 

  Para a efetivação deste estudo, várias 

formas de pensar e refletir, precisam ser 

identificados, observados e analisados de 

forma que o aluno com deficiência auditiva 
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possa ser incluído no ensino de educação a 

distância. Utilizando diversos recursos 

possíveis em paralelo com a Língua Brasileira 

de Sinais - LIBRAS, visando desta forma uma 

aprendizagem especifica e significativa. 

 Nesse sentido, faz-se necessário 

descrever, comparar e relatar a aprendizagem 

que respeite as diferenças da cultura surda. 

 Que este material possa auxiliar as 

reflexões e contribuir para o repensar da 

responsabilidade dos educadores na questão 

da inclusão de alunos surdos, permitindo o 

acesso a esses em todos os níveis de 

educação, seja ela básica ou superior. 

 

Capítulo 1 – O processo de inclusão de 

alunos surdos ao longo do tempo  

 

 A compreensão de que a inclusão dos 

alunos deficiente auditivos necessita ocorrer, 

ressaltou a preocupação da sociedade atual, 

priorizando a Educação Inclusiva como direito 

de todos daqueles que dela necessita, 
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estabelecendo a importância a todos os 

profissionais da educação na formação destes 

alunos, através do reconhecimento do papel 

mediador do professor, diante da sua função de 

atender a diversidade de alunos, através do 

espaço democrático escolar, como também na 

sua formação contínua. Este trabalho resulta 

de pesquisas sobre o ensino para alunos 

deficientes auditivos na perspectiva inclusiva, e 

preserva o direito desses e no respeito de ser 

diferente, uma vez que todo ser é único e 

possui sua singularidade.  

 Segundo Jannuzzi (2004), havia 

diferentes formas de observa o ser que era 

visto como diferente, através: das descobertas 

científicas, das religiões e da questão da 

individualização que cada um possui por ser 

humano e na forma psíquica ou física. Embora 

por não existir muitos registros, sabe-se que 

pouco pode ser afirmado em épocas anteriores 

ao período da Idade Média. 

 Observa-se a seguir como eram o 

comportamento e o atendimento de algumas 
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civilizações na Idade Média a respeito dos 

deficientes: na Antiguidade Clássica as 

pessoas eram instituídas como deficientes 

sofriam abandono ou confinamento, em vista 

do momento histórico que tinha como ideal 

melhorar a raça humana; a civilização egípcia 

acreditava que a causa a deficiência estava 

ligada a crença, ou seja, causada pelos maus 

espíritos e pelos pecados, porém acreditavam 

em cura e  magia; os Romanos acreditavam na 

impureza ou pecado do deficiente ou de seus 

pais, e entre eles acontecia o abandono e a 

eliminação; os Gregos acreditavam em castigo 

ou vinganças dos deuses, porém o tratamento 

era realizado através de hospitais ou 

abandono; os Hebreus acreditavam que a 

forma para a cura dos deficientes fosse o 

arrependimento e preces;  para os Espartas a 

criança que possuía problemas físicos ou 

mentais eram vistas como subumanas, 

cometendo abandono ou eliminação; os 

Cristãos da Idade Média viam os deficientes 

como filho de Deus, não podendo ser mais 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

613 

 

eliminados abandonados ou vendidos como 

escravos.  

 Compreende-se que na Idade Moderna 

aconteceram os primeiros estudos e 

experiências com pessoas que tinham 

anomalias, devido os pensamentos 

humanísticos e com a valorização do ser 

humano. Nota-se que no início dos meados do 

século XX, inicia-se a preocupação com a 

educação dos deficientes e que deveria ser 

realizada por instituições especializadas, em 

contrapartida já na segunda metade do século 

cresce a preocupação em visão de adaptação 

em ambientes comuns. No século XXI, 

presencia-se a participação de ações de ensino 

e aprendizagem com a diversidade humana 

que encontra um grande desafio para os 

profissionais e pesquisadores da Educação 

Especial. 

 Observa-se ao passar dos anos uma 

luta pela inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais, iniciando-se por volta 

de 1500, na Europa e no Brasil com o 
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atendimento as pessoas surdas e cegas, com 

a criação do Imperial Instituto dos Meninos 

cegos, em 1854, passando a ser chamado de 

Instituto Benjamin Constant, e a história da 

educação do surdo e das línguas de sinais 

começa em 1855, com a chegada ao país do 

primeiro professor de surdos, Edouard Huet, 

que introduz a língua de sinais no Brasil, 

trazendo a língua de sinais francesa. Em 1857, 

Edouard cria o Imperial Instituto de Surdos 

mudos que, em 1957, passou a chamar-se 

Instituto Nacional de Educação de Surdos 

(INES), ambos no Rio de Janeiro, por meio de 

Decreto Imperial. 

 Conforme aponta Jannuzzi (2004), a 

história da educação brasileira foi o centro da 

atenção apenas em momentos que 

interessavam os segmentos dominantes da 

sociedade. A educação passou a ser 

concedida a população quando se tornou 

necessária para o sistema dominante ou os 

interessados se organizaram em movimentos 
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populares e passaram a reivindicá-la como 

direito. 

 Através desta afirmação, verifica-se que 

por um lado o direito a educação sofreu e sofre 

mudanças proporcionadas pelos segmentos 

dominantes da sociedade, e por outro lado, 

quando a educação se torna necessária, passa 

então, a ser um direito de todos, segundo os 

dispositivos legais que garantem a oferta de 

Educação Inclusiva na rede regular de ensino 

aos alunos com necessidades educacionais 

especiais.  

 

 Segundo Carvalho (2010, p. 127), a 

educação inclusiva é dever de todos: 

Cabe, portanto, a todos nós 
em geral e ao poder público 
em particular remover as 
inúmeras barreiras ainda 
existentes para garantirmos a 
todos o acesso, ingresso e a 
permanência com êxito nas 
escolas, até a conclusão das 
diferentes etapas do fluxo da 
escolarização do sistema 
brasileiro, respeitando-se os 
interesses e as peculiaridades 
de cada educando. 
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 Por ser um dever de todos a educação 

inclusiva aos surdos deve ter o respaldo da 

legislação, que por sua vez precisa ser clara 

quanto ao direito dos surdos a receberem 

educação bilíngue, seja na escola regular, seja 

nas escolas especiais que devem ser bilíngues.  

 Com a oficialização e a regulamentação 

da Língua Brasileira de Sinais, em território 

nacional, em 22 de dezembro de 2005, por 

meio do decreto n. 5.626, a Lei 10.436, que 

dispõe sobre a formação do professor e do 

instrutor de LIBRAS, do uso e da difusão das 

LIBRAS e da língua portuguesa para o acesso 

das pessoas surdas à educação, da formação 

do tradutor e intérprete, da garantia do direito à 

educação e à saúde das pessoas surdas ou 

com deficiência auditiva e do papel do poder 

público. 

 Exige-se a reorganização dos sistemas 

de ensino para a oferta de educação bilíngue 

para surdos, com o ensino de LIBRAS, como 

língua de interação e instrução, desde a 

Educação Infantil, no Ensino Fundamental e 
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Médio seguida da modalidade escrita da língua 

portuguesa, ensinada com metodologias de 

ensino da segunda língua, para que esses 

possam chegar e concluir o nível superior, seja 

ele presencial e/ou à distância.  

 

1.1 LIBRAS - A Língua Brasileira de Sinais 

 

 A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

é um sistema linguístico legítimo e natural que 

possui estrutura própria e é utilizado pela 

comunidade surda brasileira, é de modalidade 

gestual-visual e possui uma estrutura 

gramatical independente da Língua portuguesa 

falada no Brasil. A Língua Brasileira de Sinais 

possibilita o desenvolvimento linguístico, social 

e intelectual daquele que a utiliza enquanto 

instrumento comunicativo favorecendo seu 

acesso ao conhecimento cultural-científico, 

bem como a integração no grupo social ao qual 

pertence.  

 Na LIBRAS, as utilizações dos sinais 

são a partir de combinações, isto é, dos gestos 
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e dos movimentos das mãos e do corpo ou 

então, no espaço em que ocorrem os sinais. 

Sendo a configuração de mãos, a posição que 

a mão assume para concluir o sinal. Encontra-

se nas línguas de sinais os seguintes 

parâmetros que formaram os sinais: 

Configuração das mãos; Ponto de articulação; 

Movimentos; Expressão facial e/ou corporal; 

Orientação / Direção. 

 Em Libras possuímos 46 Configurações 

de Mãos, algumas designadas pelo alfabeto ou 

números e outras diferenciadas.  

 Pesquisas comprovam que a maioria 

das crianças surdas vem de famílias ouvintes, 

e que a maioria das famílias privilegiam de 

certa forma a linguagem oral para as crianças. 

Verifica-se ainda que a Língua de Sinais é 

quase sempre desconhecida por algumas 

famílias, embora possam contar com uma 

linguagem, constituída na interação com os 

familiares ouvintes, dificilmente as crianças 

surdas, de pais ouvintes, chegam à escola com 
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uma língua desenvolvida, seja a de Sinais, ou 

seja, a Língua Portuguesa.  

 Considerando que muitas vezes as 

crianças surdas ingressam na escola com a 

idade de aprender a ler e a escrever, significa 

para a maioria delas irão aprender uma nova 

língua, isto é, a LIBRAS e a segunda a Língua 

Portuguesa. Na educação infantil é importante 

que as crianças surdas tenham a oportunidade 

de interagir na Língua de Sinais com o 

educador, pois terá o seu desenvolvimento 

linguístico de maneira natural, para que a 

criança seja independente e com essa 

conquista, ao chegar na fase da adolescência 

às noções das atividades de conviver entre 

surdos e ouvintes já tenha maior 

esclarecimento e entendimento. 

 Um dos erros mais comum na falta de 

conhecimento sobre a perspectiva inclusiva 

dos alunos surdos é tentar oralizar o aluno, 

mesmo os que possuem resquícios de audição. 

A tentativa de oralização prejudica o 

desenvolvimento, pois impede que os mesmos 
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aprendam tanto a Língua Portuguesa falada, 

quanto a LIBRAS. O ideal é que todos 

aprendam LIBRAS para então, ter uma 

segunda língua, que no Brasil é a Língua 

Portuguesa em sua modalidade escrita.  

 Garcia (2009), refere-se que 

independente do mecanismo utilizado, da 

modalidade de comunicação, oral ou gestual, a 

linguagem sempre será fruto da maturação do 

sistema neuromotor e da inteligência. Para o 

cérebro, não importa se utilizamos a mão ou a 

língua, é apenas uma articulação. Se para falar 

usamos a articulação facial, para os sinais o 

articulador é a mão. 

 Compreende-se que tanto a fala como 

os sinais dão condições ao falante de estruturar 

seu pensamento, expressar suas ideias, 

construir sua inteligência, pois a linguagem e o 

pensamento estão intimamente ligados, que 

um depende do outro para se desenvolver e se 

constituir e a língua de sinais também cumpre 

esse papel. 
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 A partir dessas informações, leva-se a 

reflexão sobre a necessidade de direcionar um 

outro olhar para o aluno surdo e no seu 

processo de aprendizagem, pois assumir esta 

posição, requer procedimentos e metodologias 

especializadas. Para que o aluno surdo atinja o 

seu crescimento global verdadeiramente, faz-

se necessário que lhe sejam oferecidas: 

oportunidades e experiências, pois inúmeras 

habilidades devem ser trabalhadas pelos 

professores permitindo ao aluno surdo uma 

aprendizagem significativa a vida. Para isso, há 

uma enorme necessidade de se romper alguns 

paradigmas históricos que marcaram os surdos 

ao longo dos anos nas práticas escolares e 

sociais, mudando para a perspectiva da 

educação inclusiva. 

  

 

 

1.2 As características essenciais das 

abordagens de ensino para alunos surdos 
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 Durante muito tempo, pesquisas e 

estudos apontam os avanços, embora lento, na 

área do ensino a alunos com deficiência 

auditiva. Atualmente percebe-se a 

necessidade de uma sociedade inclusiva em 

que seus participantes portadores de 

necessidades especiais tenham o 

reconhecimento como seres diferentes como 

todos seres são uns dos outros. 

 Percebe-se através de relatos de 

Goldfeld (1997) que no século XV havia ideia 

de que o surdo não possuía competência, pois 

o pensamento só desenvolveria caso houvesse 

o desenvolvimento da linguagem, o que 

corresponderia ao desenvolvimento da fala, e 

então se conservava a crença de que o surdo 

não poderia ser educado. A autora aponta que 

o marco do inicio da verdadeira educação para 

surdos aconteceu através do monge beneditino 

Pedro Ponce de Leon que desenvolveu uma 

metodologia para ensinar surdos e mais tarde 

criou uma escola de professores surdos. 
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 O processo de educação dos surdos, 

segundo Goldfeld, no Brasil não difere muito 

dos demais países, iniciou em 1855, a mando 

do Imperador D. Pedro II com a vinda de um 

professor surdo, este primeiro trabalho foi 

realizado com duas crianças surdas. Em 1857 

foi fundado o Instituto Nacional de Surdos 

(INES) que se utiliza amplamente da Língua de 

Sinais. Em 1911, o INES adota o Oralismo puro 

seguindo a tendência mundial, já no fim da 

década de 1970 inicia no Brasil a Comunicação 

Total. 

 A seguir encontra-se um breve resumo 

das abordagens que têm guiado as 

metodologias de ensino voltadas para a 

educação dos surdos, reconhecidas por: 

Oralismo, Comunicação Total e Bilinguismo. 

 O Oralismo tem uma visão de dar a 

pessoa surda condições de se comunicar com 

as pessoas ouvintes por meio da linguagem 

oral.  No século XV, o Oralismo possibilitou 

diversas técnicas envolvendo a tecnologia 
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eletroacústica criando diversos aparelhos de 

ampliação sonora. 

 Para o Oralismo a surdez é uma 

deficiência que deve ser minimizada por meio 

de estímulos auditivos, possibilitando a 

aprendizagem da Língua Portuguesa, levando 

a criança surda a integrar-se na comunidade 

ouvinte em direção a normalidade. Acredita-se 

que através dessa abordagem que as 

diferenças necessitam de mudanças no que diz 

respeito a suas reais possibilidades que são 

poucas enfocadas por parte da sociedade 

chamada de normal. 

 Após uma longa pesquisa sobre o uso 

de Línguas de Sinais, Stewart (1993), conclui 

que: “A Comunicação Total é a prática de usar 

sinais, leitura orofacial, amplificação e alfabeto 

digital para fornecer imputs linguísticos para 

estudantes surdos, ao passo que eles podem 

expressar-se nas modalidades preferidas. ”  

 A Comunicação Total surgiu nos EUA, 

cujo foco está na preocupação em proporcionar 

laços comunicativos entre ouvintes e surdos, 
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não importando quais tipos de recursos serão 

utilizados, possibilitando a emissão e a 

recepção de mensagens, isto é a comunicação 

total. 

 A Comunicação Total não identifica a 

língua de sinais como língua materna dos 

surdos. Goldfeld (1997), aponta como crítica a 

Comunicação Total a não valorização das 

características históricas e culturais da Língua 

de Sinais. 

 O Bilinguismo é uma das formas de 

educação de surdos mais utilizadas na 

atualidade, com a competência da Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) e na Língua 

Portuguesa, podendo ser escrita ou oral, esta 

abordagem a Língua de Sinais a língua natural 

dos surdos, servindo para possibilitar suas 

necessidades de comunicação e necessidades 

cognitivas, aprendida de forma significativa a 

suas vidas. 

 Skilar (1999), aponta que o fato de uma 

criança surda utilizar a Língua de Sinais como 

meio de instrução, não significa que ela tenha 
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perdido a capacidade de adquirir uma segunda 

língua, mas que a introdução dessa segunda, 

seja por meio de sua língua natural, estará lhe 

assegurando o domínio de ambas. 

 Neste estudo, o foco da aprendizagem 

baseia-se no ensino bilíngue por se tratar de 

uma abordagem que acima de tudo possibilita 

ao aluno surdo brasileiro a comunicação 

através da Língua de Sinais e na Língua 

Portuguesa. 

 

Capítulo 2. A educação a distância através 

da história 

 

 Observa-se que segundo a legislação 

brasileira a Educação a Distância é uma forma 

de ensino que possibilita a autoaprendizagem, 

com a mediação de recursos didáticos 

sistematicamente organizados, apresentados 

em diferentes suportes de informação, 

utilizados isoladamente ou combinados, e 

veiculados pelos diversos meios de 
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comunicação. (Decreto n. 2.494, art. 1º, DOU 

10/02/1998).  

 Sendo assim, a visão da EAD 

expressada pelo Decreto, enfatiza outro 

aspecto: a autoaprendizagem individual. Sabe-

se que a EAD é um processo em que a 

aprendizagem ocorre com alunos e 

professores separados geograficamente e/ou 

temporalmente. Esse distanciamento 

pressupõe que o processo comunicacional que 

conduz à aprendizagem, utilize um conjunto de 

recursos tecnológicos que ultrapassam a 

exposição oral. Dentre esses meios destacam-

se os materiais impressos, as transmissões 

radiofônicas e televisivas, bem como uma 

terminologia relacionada aos recursos 

utilizados.  

 Ainda é comum encontrar pessoas que 

acreditam que a EAD teria surgido nas últimas 

décadas e restringir-se aos cursos on-line. A 

história da EAD apresenta-se de forma 

fragmentada, verifica-se que alguns relatos se 

referem a aspectos totalmente diferentes dos 
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apresentados em outros. Na busca do início da 

EAD, alguns estudiosos voltaram muitos 

séculos no tempo. A utilização de cartas para a 

comunicação de ocorrências comuns do dia-a-

dia é conhecida desde a Grécia antiga. 

Entretanto, os primeiros cristãos usavam as 

cartas com finalidade que pode ser 

considerada educativa, entre elas: as 

Epístolas, destinadas à difusão da palavra de 

Deus, consideradas por alguns autores como o 

início da manifestação de ensino por 

correspondência.  

 Registram-se textos feitos pelos 

escribas, os séculos V e XV. A comunicação 

era realizada de forma lenta devido a pouca 

produção e maiores custos, porém, Johannes 

Gutemberg, em 1438, inventou a imprensa e 

provocando a chamada explosão tipográfica, 

consequentemente na mesma época em que 

deu início a instalação dos Correios. Porém, 

estudiosos consideram como o marco da EAD 

o anúncio, na Gazeta de Boston, publicado 

pelo professor de taquigrafia Cauleb Phillips, 
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em 1728, oferecendo um curso e tutoria por 

correspondência. Já nos anos finais do século 

XIX, a EAD acelerou seu desenvolvimento na 

forma de cursos por correspondência para o 

treinamento vocacional e educação continuada 

tornando-se comercialmente rentável. 

 Após o término da Primeira Guerra 

Mundial a EAD teve um grande avanço por seu 

potencial de atendimento às demandas sociais. 

O serviço do Correio continuou tendo uma 

participação importante no processo, e 

surgindo assim cursos por correspondência em 

diversos países. O mundo transformava-se 

rapidamente, a informação fluía com uma 

facilidade nunca vista até então e a tecnologia 

da comunicação expandia-se. A rapidez da 

disseminação da informação mudou também 

com o uso do rádio. Em 2008, de acordo com 

Nunes, o Brasil passou a oferecer cursos na 

década de 30 via rádio. 

  Devido a divisão entre o capitalismo e o 

socialismo no mundo, ocorreram profundas 

mudanças sociais com a Segunda Guerra 
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Mundial e a Guerra Fria. Assim, com o conflito 

entre os Estados Unidos e a União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas ocorreram 

desentendimentos, guerras e miséria. Porém 

começaram a existir expectativas em relação: 

à educação e à tecnologia, desta forma, vários 

países realizaram reformas educacionais, 

procurando adequar o antigo sistema à nova 

ordem mundial.  

 Percebe-se que os recursos 

tecnológicos disponíveis, atualmente, possuem 

grande potencial de armazenamento e 

propagação de informações, sendo 

imensuráveis e constituindo via essencial à 

globalização mundial. Ao utilizá-los em 

processos educativos torna-se essencial 

mudar o foco para a visão tradicional de ensino, 

de forma a viabilizar oportunidades igualitárias 

a todos os excluídos por qualquer razão. 

 

2.1 A Educação a Distância no Brasil 
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  Estudos revelam que a primeira escola 

brasileira fundada para oferta de cursos a 

distância no Brasil foi o Instituto Monitor, em 

1939, seguido pelo Instituto Universal Brasileiro 

(IUB), em 1941, ambos em São Paulo, em 

atuação até hoje. Consta dos sites dos dois 

institutos que o Monitor já atendeu 5 milhões de 

alunos e o IUB, 4 milhões. No ano de 1946, foi 

criada no Rio de Janeiro e São Paulo, por 

iniciativa conjunta do Serviço Social do 

Comércio (SESC), das Emissoras Associadas 

e do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC), a Universidade do Ar, 

voltada ao treinamento de comerciantes e seus 

empregados em técnicas comerciais. Relatos 

afirmam que os programas eram gravados em 

discos de vinil para serem reproduzidos por 

várias emissoras de rádio. Em 1950, a 

Universidade do Ar chegava a 318 localidades, 

com atendimento a 80 mil alunos. 

Na década de 1950, temos a presença da EAD 

preferencialmente via correspondência, 

possibilitando o acesso e democratizando o 
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ensino, porém, com boas experiências do uso 

da radiodifusão em andamento.  

 Em 1959, algumas escolas do sistema 

rádio educativo do Rio Grande do Norte deram 

origem ao Movimento de Educação de Base 

(MEB), que nos anos seguintes juntamente 

com a Igreja Católica e o Governo Federal, 

abordaria temas sobre educação, politização e 

outros afins. Nesse mesmo tempo, criou-se, no 

Rio Grande do Sul, a Fundação Pe. Landel de 

Moura, até hoje em atuação.  

 Em 1962, foi fundada em São Paulo a 

Ocidental School, de origem americana, focada 

na eletrônica. Com o golpe de 1964, a censura 

acabou com a rádio educativa brasileira e, em 

1965, houve a criação da TV Educativa. Já em 

1967, ocorreu a publicação do Código 

Brasileiro de Telecomunicações, que 

estabelecia a obrigatoriedade de transmissão 

de programas educativos pelas televisões 

educativas e emissoras de radiodifusão. Além 

da criação de incentivos para instalação de 

canais de difusão educativa.  
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 Através da criação do Sistema 

Avançado de Tecnologias Educacionais, em 

1969, que priorizava o uso de rádio, televisão e 

outros meios adequados à educação, o  

Ministério das Comunicações estabeleceu um 

tempo obrigatório para a oferta de programas 

educativos pelas emissoras.  

 Na década de 70, o Brasil tornou-se 

referência na EAD. Em 1977, foi criada a 

Fundação Roberto Marinho que, em 1980, 

colocou no ar o Telecurso 1º e 2º graus, com o 

uso da televisão. O curso adotou o formato de 

aulas televisivas, com transmissão via satélite 

e suporte dado com materiais impressos. Em 

fins dos anos 1970, segundo levantamento 

realizado com apoio do Ministério da 

Educação, havia no país, principalmente em 

São Paulo e Rio de Janeiro, 31 

estabelecimentos de ensino trabalhando com 

EAD.  

 A história da EAD no Brasil mostra que 

entre as décadas de 1970 e 1980 houve 
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modificações no modelo de ensino oferecido 

até então. Alves (2001) afirma:  

No fim da década de 1980 e início dos anos 

1990, nota-se um grande avanço da EAD 

brasileira, especialmente em decorrência dos 

projetos de informatização, bem como o da 

difusão das línguas estrangeiras.  

   Verifica-se a partir de 1994, a 

expansão da Internet no ambiente universitário, 

com o surgimento de propostas variadas de 

Educação a Distância nesse meio. Surgem os 

primeiros cursos de graduação a distância no 

país a exemplo do curso de Pedagogia na 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 

e na Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC). 

 Assim, assiste-se a grandes mudanças 

na educação a distância que passou a apoiar-

se fortemente nas novas tecnologias, abrindo 

oportunidades de acesso à educação e ao 

desenvolvimento, pessoal e profissional.  

 Segundo especialistas, a EAD é o setor 

educacional que mais cresce no mundo por 
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atender demandas sociais e enquadrar-se nos 

orçamentos institucionais. 

 

2.2. Como olhar a necessidade da educação 

a distância na colaboração do aluno surdo 

no mercado de trabalho 

 

 Sabe-se que o terceiro milênio iniciou-se 

com a globalização mundial, marcando 

grandes transformações que influenciam e 

influenciaram o modo de vida do homem e suas 

perspectivas do futuro. Portanto, se de um lado 

as relações entre os países se ampliaram, as 

comunicações se tornam cada dia mais ágeis 

com a evolução das tecnologias da informação 

e do conhecimento, por outro, as competições 

no mercado de trabalho acirraram-se, 

aumenta-se as lutas de classes: religiosas, 

étnicas e políticas; as disparidades sociais e 

econômicas ampliam-se, e nesse cenário 

deve-se incluir a Educação Inclusiva a 

distância. 
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 A reflexão a respeito das conquistas 

atuais da humanidade e também das suas 

perdas, da situação da sociedade, dos valores 

que vigoram esse mundo globalizado e do 

compromisso social de cada um, deve ser 

realizada a todo instante. Percebe-se e se faz 

o questionamento:  que nesse momento 

denominado de Sociedade da informação e do 

conhecimento, com tantos recursos 

tecnológicos avançados, como o ser humano 

está se sentindo?  As dificuldades em lidar com 

o conhecimento, que se torna logo 

desatualizado, e com a sua profunda solidão, 

em plena era das relações e um fator que não 

pode deixar de ser observado. Existem 

variedades de tecnologias, cada vez mais 

acessíveis, que possibilitam estruturar 

propostas pedagógicas variadas de forma a 

atender aos alunos e às organizações 

educacionais em suas especificidades e 

interesses.  

  Considera-se essencial que as 

discussões se encaminhem no sentido da 
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mudança de paradigma que vem alcançando a 

educação a distância. Todavia, os cenários 

atuais apontam para um crescimento da EAD, 

em especial do e-learning e da utilização de 

seu vasto conteúdo teórico-prático nos cursos 

a distância, o que exige um aprofundamento 

permanente da reflexão a respeito de seus 

caminhos, seus recursos e sobretudo dos seus 

resultados na aprendizagem ao aluno Surdo.  

 A formação profissional tem evoluído, 

modificando-se conforme a visão do trabalho e 

do trabalhador. As fases de treinamento, 

reciclagem, aperfeiçoamento e capacitação 

vêm sendo superadas. Todas essas visões 

implicam a tomada de decisão pela formação 

do profissional sob a responsabilidade de 

colocá-lo no mercado de trabalho através de 

um aprendizado que garanta seu compromisso 

de trabalho tendo em vista o profissionalismo, 

pois ser surdo não impede de ser um bom 

profissional.  

 A educação ao longo da vida é essencial 

no contexto atual da inclusão, para preparar o 
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profissional para o mundo, pois todos os dias 

surgem novas profissões ou exigências 

profissionais. A explicação para isso são as 

enormes transformações que estamos 

vivenciando no mundo, que nos colocam a 

cada dia frente a frente com novos desafios. A 

sociedade precisa aprender sempre para 

acompanhar a evolução da humanidade e a 

encarar a Inclusão em qualquer área seja ela 

educacional ou profissional. 

 

Capítulo 3 -  Mudanças na Educação 

 

 A sociedade contemporânea que é 

caracterizada pelo uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação vem promovendo 

diversas transformações das pessoas se 

entreterem, se comunicar e adquirirem 

conhecimento. 

 A presença dos equipamentos de 

comunicação e tecnologias faz com que as 

pessoas participem da cultura de inovação, 

facilitando o acesso as plataformas no ensino a 
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distância aos conteúdos, seja por tablets ou 

computador, ou por smartphones, aumentando 

o interesse nos alunos na aquisição de 

conhecimentos e lhes trazendo comodidade.  

 As mudanças e as novidades de como 

ensinar os alunos e também os alunos surdos 

em ensino a distância têm provocado nos 

professores algumas rupturas em sua vida 

profissional exigindo-lhes a busca de novas 

competências para sua atuação. Novas 

estratégias de ensino foram buscadas, através 

de formação específica que atendesse o novo 

processo que se iniciava: ensinar alunos 

surdos junto às novas tecnologias. 

 Encarar o novo e aceitar as diversidades 

são o que define a busca por um sistema 

inclusivo. Isso implica que, o professor deve: 

mudar, repensar, refletir concepções que estão 

enraizadas e de encontrar a verdade no que diz 

respeito à educação.  Sabe-se que, isto não é 

tarefa fácil, pois mudar algo tão praticado 

levaria muito tempo, gerando em muitos 

desconforto, medo e insegurança. Neste novo 
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cenário, os educadores são obrigados a sair da 

zona de conforto, ou seja, adaptar-se às novas 

exigências conforme prescritas nos 

documentos que norteiam a educação 

inclusiva. A realidade é que nenhuma 

instituição de ensino não pode mais ignorar o 

direito a educação inclusiva. 

O que se observa é a responsabilidade do 

professor de fazer a identificação das dificuldades do 

aluno, verificando adaptações no currículo, no 

planejamento e na avaliação. Sendo assim, 

cabe à instituição de ensino superior preparar 

todo o seu corpo docente sobre como atender 

seus alunos com deficiência, como adequar 

recursos, dentre outros. 

A função da instituição será adaptar-se 

ao aluno, e não o inverso. E o que ainda há: 

são muitas universidades que não estão 

adaptadas. Verifica-se que a presença de 

alunos surdos no ensino a distância é um 

fenômeno educativo que produz conhecimento 

e transformação tanto para educadores como 
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educandos. A universidade deve transmitir 

saberes culturais, acumulados pelas gerações, 

e isto, não pode ser diferente para os alunos 

surdos que necessitam de educação, 

independentemente de qualquer condição 

social, econômica ou cultural, devem ter suas 

necessidades individuais respeitadas, como 

propõem os documentos oficiais, referentes à 

inclusão escolar. 

Pelos professores ainda é possível 

encontrar entre muitas outras estas dúvidas: 

Que medidas podem ser tomadas quando 

receber um aluno surdo em uma turma a 

distância? Como a tecnologia pode melhorar a 

aprendizagem de alunos surdos? Como 

adequar o currículo às necessidades dos 

alunos? Da família e da sociedade as questões 

mais frequentes são: os professores estão 

preparados para receber o aluno surdo em 

ensino a distância respeitando as suas 

particularidades? Esses alunos serão de fato 

inseridas no grupo do curso on-line? Com o 

intuito de refletir sobre estas questões entende-
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se que a partir do momento em que os 

educadores têm consciência da sua 

importância no processo da inclusão e como 

algumas atitudes podem auxiliar o 

desenvolvimento do aluno com deficiência 

auditiva, passam a agir como agentes 

multiplicadores, repassando informações, 

buscando apoio e intervindo com maior 

propriedade.  

Segundo Placo e Almeida (2002), o 

professor deve ser reflexivo e mediador para 

atender a diversidade de alunos: 

 A reflexão do professor sobre 
sua própria prática na base 
das transformações das 
relações entre essas 
dimensões, e na base da 
transformação das relações 
pedagógicas e pessoais com 
seus alunos, em sala de aula. 
Assim, esse processo interno 
– a sincronicidade – será 
mediador na ação pedagógica 
e na mudança da prática 
docente na medida em que for 
ampliado e ressignificado em 
processo consciente e crítico. 
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 É importante ter a percepção do que faz 

a diferença na educação do surdo não é se o 

ensino é presencial ou se é ensino a distância, 

mas sim a excelência de seu trabalho. 

Portanto, o essencial é que a instituição de 

ensino superior tenha um programa 

pedagógico que atenda às necessidades do 

aluno com surdez, que ofereça capacitação 

para a comunidade docente, que busque 

parcerias e que tenha em seu quadro de 

profissionais todos os elementos necessários 

para o desenvolvimento do trabalho, de forma 

a educar um indivíduo, ou seja, um cidadão, 

como pode ser vista na citação de Ainscow 

(2003): 

A promoção da inclusão 
educacional efetiva para 
todos, principalmente para 
alunos com necessidades 
educacionais especiais, deve 
assegurar a presença do 
estudante na escola e na sala 
de aula, sua participação nas 
atividades escolares e 
acadêmicas e, sobretudo, a 
aquisição de conteúdos 
curriculares que promovam o 
desenvolvimento no mais alto 
nível do potencial em termos 
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cognitivos, emocionais e 
criativos, em especial 
daquelas que são mais 
vulneráveis à exclusão 
educacional.  

 

 Com a finalidade de se estabelecer a 

promoção da inclusão educacional ocorra 

também na educação a distância o trabalho de 

formação continuada possibilitará a diminuição 

da ansiedade e da insegurança dos 

professores e gestores no que diz respeito à 

inclusão dos alunos surdos e deficientes 

auditivos, uma vez que esses se tornam 

multiplicadores, formando e informando os 

demais alunos, pais e/ou responsáveis, bem 

como toda a instituição educacional.   

 O trabalho, numa proposta bilíngue 

permite o direito e condições ao indivíduo surdo 

de poder utilizar duas línguas, portanto, não se 

trata de negação, mas de respeito, pois o 

indivíduo escolherá a língua que irá utilizar em 

cada situação linguística em que se encontrar. 

Essa proposta leva em consideração as 

características dos próprios surdos, incluindo a 
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opinião dos surdos adultos com relação ao 

processo educacional do aluno surdo. 

 

3.1. Conhecer o aluno surdo é fundamental 

na perspectiva inclusiva 

 

 Observa-se que em todos os estudos de 

Vygotsky um o olhar atento e diferenciado 

acerca da pessoa com deficiência. Segundo o 

autor (1997) uma pessoa com alguma 

anomalia física é alguém que se desenvolve de 

forma diferente: “... a criança cujo 

desenvolvimento está complicado por um 

defeito, não é simplesmente uma criança 

menos desenvolvida que seus coetâneos 

normais, e sim desenvolvida de outro modo. ” 

 A afirmação do autor aponta a questão 

da peculiaridade de quando se é criança 

precisa ser compreendida para o desenrolar 

das mais essenciais concepções que cercam 

as diversas deficiências, ou seja, é preciso 

respeitar a diferença e não a tornar como algo 
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que cria limitações e desvantagens, servindo 

também para os jovens e claro os adultos. 

 Vygotsky (1997), acrescenta ainda 

sobre o tema: “sustentamos a opinião de que 

nenhum método por si  só, por  mais 

que responda as particularidades 

psicofisiológicas da criança, pode resolver os 

problemas  do desenvolvimento da 

linguagem do surdo”. 

 Entende-se a partir desta afirmação que 

o professor que atua com alunos surdos 

necessita perceber e compreender as 

diferenças individuais de seu aluno surdo, 

procurando saber: o motivo e a idade da 

surdez, o grau da surdez, envolvimento da 

família, recursos e atendimentos que dispõe a 

fim de favorecer a aprendizagem do aluno. 

 Vygotsky (2000) prioriza a necessidade 

da revisão dos currículos e dos métodos de 

ensino especial, substituindo uma abordagem 

quantitativa por uma abordagem qualitativa. 

Embora, tenha aparecido algum avanço, 

percebe-se que ainda há professores que 
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apresentam dificuldades em compreender a 

necessidade de avaliações diferenciadas em 

especial dos alunos surdos, portanto em seus 

relatos o autor esclarece a necessidade do 

papel construtor da linguagem desde o 

desenvolvimento infantil e revela em suas 

pesquisas a importância da interação com o 

outro nas relações sociais, possibilitando a 

origem da linguagem no meio social, acredita-

se que da mesma forma pode ocorrer com o 

desenvolvimento do adulto no ensino superior. 

 Entende-se que na atuação do professor 

e no seu fazer pedagógico em prol do surdo o 

conhecer o aluno é fundamental, e a partir dos 

dados adquiridos criar estratégias 

compensatórias que são segundo Vygotsky 

(1997) as estratégias que devem ser usadas 

para superar limitações.  

 Conhecer o aluno implica conhecer  a 

necessidade educacional especifica do aluno 

surdo, pesquisando o assunto de vários pontos 

e de diferentes visões, pois estudos revelam 

que a Surdez pode ser entendida segundo três 
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pontos de vista: ponto de vista médico, 

educacional e cultural. 

 Portanto, seguindo aos estudos sobre 

surdez: a pessoa com surdez leve é  o indivíduo 

que apresenta perda auditiva de até quarenta 

decibéis; pessoa com surdez moderada é 

aquele que apresenta perda auditiva entre 

quarenta e setenta decibéis; pessoa surda ou 

que tem surdez severa, possui a perda auditiva 

entre setenta e noventa decibéis; pessoa com 

surdez profunda é o que apresenta perda 

auditiva superior a noventa decibéis, 

impedindo-o de adquirir a língua oral. 

 Segundo o MEC (1997), a deficiência 

auditiva pode ser classificada como deficiência 

de transmissão, quando o problema se localiza 

no ouvido externo ou médio; mista, quando o 

problema se localiza no ouvido médio e interno 

e, quando se origina no ouvido interno e no 

nervo auditivo, é o tipo de surdez, em geral, 

irreversível.   

 Quando a instituição como um todo 

rompe com o esquema do ensino tradicional e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
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tem um olhar para a diversidade tem como 

princípio visar à inclusão e o direito e o dever 

de ensinar para todos. Nesta perspectiva, 

implica a existência de um sistema educacional 

que deve reconhecer e atender às diferenças 

individuais e no respeito às necessidades de 

quaisquer alunos. 

 Ao tratar de igualdade compreende-se 

aos direitos humanos e não as características 

das pessoas, é preciso reconhecer o que os 

alunos pensam, sentem e que possuem as 

necessidades diferenciadas e que por direito 

de cidadania precisam ser compreendidas, 

atendidas e valorizadas. 

 Neste seguimento de educação 

podemos ressaltar os ideais de BLANCO 

(1998), em que “o conceito de escola inclusiva 

está ligado à modificação da estrutura, do 

funcionamento e das estruturas e da resposta 

educativa, de modo que haja lugar para todas 

as diferenças individuais, inclusive para 

aquelas associadas a alguma deficiência”. 

Percebe-se ao analisar esta afirmação que se 
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faz necessário o respeito ao direito e a 

igualdade de oportunidades e acima de tudo o 

da diversidade humana e dos múltiplos 

interesses de cada um. 

 Identifica-se que quando há o 

rompimento das barreiras que atrapalham a 

inclusão adota-se a forma processual e 

significativa da construção do desenvolvimento 

que de certa forma está ligado a um currículo 

totalmente dinâmico, flexível e passível de 

mudanças. 

3. 2 A instituição superior na perspectiva da 

inclusão de alunos com necessidades 

educativas especiais, o currículo e as 

adaptações 

 Quando se tem como ponto de partida a 

reflexão sobre a questão da inclusão reforça-se 

a necessidade da escola repensar seu papel e 

suas práticas. Isto leva a considerar que deve 

haver a busca de um caminho para a 

construção de uma nova escola que aceite e 

respeite as diferenças e que trabalhe sobre 
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uma nova perspectiva, da singularidade do 

aluno que aprende, incluindo também, a 

singularidade do professor, uma vez que 

nenhum professor ensina de maneira igual a 

outro. 

 A Instituição Educacional Inclusiva deve 

possuir uma estrutura que beneficie a 

acessibilidade a todos, além de reconhecer e 

responder a diversas necessidades de seus 

alunos, acomodando tanto estilos, como ritmos 

diferentes de aprendizagem e assegurando 

uma educação de qualidade a todos, por meio 

de um currículo apropriado. Realizando quando 

necessário: modificações, mantendo a 

organização, criando estratégias de ensino 

com uso de recursos e parcerias com a 

comunidade.  

 Deve-se existir uma Gestão 

Democrática que promova o direito à 

integração de todos os alunos, além de 

conhecer e seguir a Legislação Inclusiva. Os 

Gestores necessitam proporcionar a 

participação ativa de seus professores, alunos, 
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famílias e comunidade. Os professores devem 

conhecer as leis que amparam o atendimento 

pedagógico e educacional dos alunos com 

necessidades educacionais especiais. Deve se 

colocar como mediador do processo de 

aprendizagem de qualquer aluno. Além de 

estar em formação contínua para atender as 

necessidades especiais educacionais.  

 Os alunos devem possuir o direito de ter 

seus direitos respeitados, inserindo-se na 

condição humana.  O aluno com deficiência 

auditiva, como qualquer outro aluno, deve ter: 

o direito à vida, a dignidade, a liberdade, a 

convivência familiar e comunitária, a igualdade 

de oportunidade em saúde, educação e a 

participação social. Cabe aos pais o dever de 

exercer o papel de estimular o 

desenvolvimento dos filhos, especialmente 

daqueles que possuem alguma deficiência ou 

transtorno. É importante que os pais ensinem 

seus filhos a superar as dificuldades advindas 

das suas necessidades e deve conhecer as 
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especificidades envolvidas no 

desenvolvimento dos seus filhos. 

  A qualidade da educação 

inclusiva, segundo Sousa 2006, diz respeito a 

uma construção contextual, que demanda, 

tempo, esforço, determinação, persistência, 

motivação e trabalho interdisciplinar. O autor 

reivindica também o envolvimento de ideias e 

pessoas e as adversidades de suas relações 

pessoais e profissionais. Entende-se que para 

haver qualidade na educação inclusiva deve-se 

levar em consideração as especificidades e as 

diferenças existentes na instituição, porém é 

dever de todos os envolvidos permitir uma 

educação voltada no direito de aprender que 

todos os alunos possuem na perspectiva de um 

ensino significativo em sua vida. Sabe-se que 

o construtivismo é baseado na psicologia de 

desenvolvimento e tem por base de seu 

processo a construção do conhecimento e a 

evolução psicológica do ser humano. Através 

de uma pedagogia construtivista observa-se 

cinco princípios abrangentes: estrutura a 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

654 

 

aprendizagem em torno de grandes ideias ou 

conceitos primários; propor problemas de 

relevância emergente aos alunos; buscar e 

valorizar o ponto de vista do aluno; adaptar o 

currículo para atingir as suposições dos 

estudantes; avaliar a aprendizagem do 

estudante no contexto do ensino. 

 Nas no ensino a distância observa-se o 

interacionismo o mais indicado. 

 Nesta prática, os educadores devem 

focalizar a atenção no aluno, criando 

ambientes educacionais que permitam o 

trabalhar em grupo, cabe ao educador fazer 

reflexões regulares, incentivar a interação entre 

os seus alunos, pois o professor na perspectiva 

construtivista deve ser o facilitador da 

aprendizagem. 

 Os alunos com qualquer deficiência 

independentemente de suas condições físicas, 

sensoriais, cognitivas emocionais são pessoa 

que tem necessidade e possibilidade de 

conviver, interagir, trocar, aprender, buscar, 

embora que algumas vezes por caminhos ou 
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formas diferentes. Atender as necessidades 

individuais de todos os alunos e o que o 

sistema EAD deve procurar, percebe-se ainda, 

que as aulas devem possuir uma dinâmica 

aberta possibilitando atividades diversificadas 

que incentive a participação e a colaboração de 

todos.  

 Quando se trata de refletir as 

diversidades, percebe-se que a construção: 

histórica, cultural e social das diferenças 

precisa ser discutida e estudada através da 

relação entre diversidade e currículo. Segundo 

Forquim (1993), “o currículo é o conjunto de 

conteúdos cognitivos e simbólicos transmitidos 

nas práticas pedagógicas, isto é, tudo aquilo 

que poderíamos chamar de dimensão cultural 

e cognitiva de educação escolar”. Por estas 

razões, percebe-se que a aprendizagem 

escolar está diretamente vinculada ao 

currículo, tendo o objetivo de organizar e 

orientar os diversos níveis de ensino básico. 

 Nessa visão, entende-se que a unidade 

de ensino superior na condição de ajudar as 
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atividades educativas e suas execuções deve 

servir como um guia; definindo sobre o que, 

como e quando ensinar e avaliar. Portanto, o 

Projeto Inclusivo deve obedecer a diretrizes 

expressas em leis, pareceres, normas e 

documentos oficiais, através de uma análise 

mais precisa do contexto em que os estudantes 

estão inseridos. Percebe-se que as adaptações 

têm o perfil de ajustar-se a programação 

cultural às condições do aluno, pois na 

perspectiva democrática o reconhecimento da 

multiculturalidade e a diversidade como 

elementos constituídos do processo de ensino 

e aprendizagem precisa-se efetivar.  

 Ao assumir a diversidade a instituição 

educacional deve ser contra as diversas formas 

de exclusão, de dominação e de discriminação, 

ou seja, é preciso reconhecer que a educação 

é um direito social e que é dever de todos 

respeitar as diversidades, isto é, para que 

ocorram as construções das identidades, 

devemos reconhecer as lutas e a desigualdade 

social.  
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 Algumas indagações preocupam os 

profissionais da educação entre várias são: que 

concepções a sociedade encara o ensino a 

distância, de que forma cultura e de currículo 

podem orientar melhor a universidade? A 

inclusão de toda diversidade e, 

especificamente, das pessoas deficiente 

indaga a instituição, os currículos, a sua 

organização, os processos de avaliação e todo 

o processo de ensino e aprendizagem. 

Atualmente, observa-se os inúmeros debates 

sobre inclusão de pessoas com necessidades 

educacionais especiais revelando que não 

basta apenas a inclusão física, mas a 

necessidade de mudança na postura 

pedagógica e do currículo para que a educação 

inclusiva cumpra o seu objetivo educativo. 

 Compreende-se que ao pensar em 

educação, conhecimento e currículo, deve-se 

pensar em construir uma sociedade 

democrática que seja justa assegurando o 

direito às diferenças.  
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 De acordo com os princípios 

orientadores da prática de ensino inclusiva 

(MEC / SEESP 2005, p.23-25), o docente que 

atua com a diversidade existente na atualidade 

deve adotar as seguintes práticas 

pedagógicas:  

 Aprendizagem ativa e significativa 

realizada através de ações didáticas que 

possam motivar os seus educandos em 

atividades cooperativas, cuja finalidade é 

proporcionar o conhecimento por meio de 

agrupamento e das diversas formas de se 

desenvolver um mesmo conteúdo dando base 

à construção e a importância do conhecimento 

de todos. 

 Negociação de objetivos tendo como 

base o conhecimento dos alunos 

individualmente, levando em consideração 

suas habilidades, experiências e 

necessidades, desta forma as aulas devem ser 

planejadas a fim de levar em consideração as 

prioridades de conteúdo e suas aprendizagens 

com as participações ativas de todos os alunos. 
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 Demonstração, prática e feedback são 

as principais ações para uma aula a distância 

planejada, pois quando aplicamos situações 

reais motivamos também a reflexão sobre o 

significado e a importância de aprender na 

prática. 

 Apoio e colaboração devem existir na 

educação inclusiva para romper as práticas 

individuais que infelizmente, não cooperam 

para aprendizagem de todos. 

 Percebe-se que atuar com alunos 

surdos é estar em formação contínua, através 

de estudos e pesquisas que permitam 

ressignificar suas práticas pedagógicas 

desenvolvidas em busca de adequação e 

flexibilização quando se fizer necessário. Em 

observação ao currículo, o professor deve 

realizar adaptações para remover as barreiras 

para a aprendizagem e a participação de todos 

os alunos. 

 Contudo, verifica-se que as aulas 

precisam ser bem planejadas com o objetivo de 

criar um clima agradável e favorável à 
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aprendizagem ativa e significativa, além de 

conhecer todos os alunos, saber o que 

esperam, o que sentem e as suas expectativas, 

porém em relação à avaliação, percebe-se que 

“a avaliação se torna inclusiva, na medida em 

que permitem identificar necessidades dos 

alunos, de suas famílias, das escolas e dos 

professores. Mas identificá-las, apenas não 

basta (MEC/ SEESP, 2002) ”. 

 A avaliação deve ter o caráter de coletar, 

analisar e sistematizar os conhecimentos dos 

educandos e na reorientação imediata da 

aprendizagem, porém os seus resultados não 

devem ser utilizados como rótulos que 

reforcem a estigmatização, mas como forma de 

modificação em prol a todos.  

 Estes princípios orientadores da prática 

de ensino inclusivo devem promover a 

integração de todos os aprendizes e a atuação 

de educadores deve estar voltada à prática de 

solidariedade, de organização e de cooperação 

para assegurar a todos o direito de uma 

educação que satisfaça suas necessidades 
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básicas de aprendizagem, permitindo que 

esses melhorem suas vidas e transformem a 

sociedade em mais justa e igualitária. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Contudo, entende-se que há 

necessidades específicas no ensino de 

educação a distância no nível superior para 

alunos surdos   e que esses necessitam de um 

atendimento especializado dirigido a suas 

especificidades. A partir do estudo realizado foi 

possível constatar a necessidade contínua da 

formação dos docentes para atender a 

diversidade do mundo atual nas universidades. 

 A inclusão do ensino superior do aluno 

surdo e/ou com deficiência auditiva deve 

ocorrer de forma a proporcionar-lhe o direito de 

estudar e aprender, e de possibilitar o professor 

condições que favoreçam um ensino de 

qualidade e significativo à todos. A instituição 

inclusiva deve ser um lugar tão interessante 
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que alunos ouvintes e com surdez tenham 

prazer em estarem inseridos nela. 

 O aluno com perda auditiva e/ou surdez, 

assim como os demais que apresentam algum 

outro tipo de deficiência, sentem na pele as 

dificuldades encontradas em nosso sistema de 

educação, portanto cabe a política pública de 

educação, aos profissionais universitários e a 

sociedade: proporcionar condições a esses 

alunos permitindo-os: o aprendizado 

significativo para a sua comunicação e sua 

formação, possibilitando encontrar caminhos 

para que os mesmos possam viver com 

dignidade, respeito,  exercendo o seu papel de 

cidadão de direitos e conseguindo uma 

formação superior.  

 Concluiu-se que ao observar a 

educação inclusa e os diversos recursos, a 

mesma, precisa acima de tudo respeitar as 

diferenças à cultura surda possibilitando a troca 

de experiências e o uso das tecnologias 

aplicadas à educação. 
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POBREZA E A DESIGUALDADE NA 

SOCIEDADE CAPITALISTA 

Tatiana Alves de Oliveira 

 

 

 

           Pobreza é um fenômeno presente na 

história das sociedades, mesmo nas mais 

avançadas economicamente. O desvelamento 

dessa categoria possibilita a constituição de 

diferentes pontos de vista sobre suas causas e 

formas de enfrentamento pela sociedade 

burguesa. 

           Na perspectiva marxista, a pobreza resulta 

da apropriação privada da riqueza socialmente 

produzida e dos meios de produção pela classe 

dominante, portanto constitui-se em uma 

expressão concreta das desigualdades sociais. Já 

vimos noutro momento que a principal 

contribuição da teoria social crítica de Marx é a 

partir da apropriação dessa categoria de análise 

inserida em sua totalidade explicitar suas 

contradições com as demais categorias teóricas 

que inclusive influenciam o debate 

contemporâneo sobre a suposta superação das 

desigualdades através da intervenção de políticas 

públicas de combate à pobreza. Assim, o método 

na perspectiva marxiana “é uma relação entre 
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sujeito e objeto que permite ao sujeito aproximar-

se e apropriar-se das características do objeto” 

(BEHRING e BOSCHETTI, 2008, p. 39). Desvela 

ainda, o caráter focalizado e fragmentado da 

intervenção do Estado através da política social 

em detrimento da universalização dos direitos 

sociais. 

           Vários autores na academia têm se 

debruçado sobre o tema e muitos relatórios e 

estatísticas dos órgãos governamentais tem sido 

produzidos sobre os efeitos da pauperização e 

suas possíveis formas de enfrentamento dando 

conta da posição de destaque que o tema tem 

assumido na contemporaneidade. Mas quando 

falamos na pobreza é evidente a interpretação de 

que ala representa a ausência de recursos 

financeiros e materiais suficientes para a 

manutenção da vida, expressos pela carência de 

moradia, alimentação e emprego, contudo essa 

interpretação é muito mais ampla. Montaño 

(2012) assim faz essa ampliação 

[...] a pobreza no MPC, enquanto 

expressão da “questão social” é 

uma manifestação da relação de 

exploração entre capital e 

trabalho, tendo sua gênese nas 

relações de produção capitalista, 

onde se gestam as classes e seus 

interesses. Como afirmamos, se o 

pauperismo e a pobreza, em 

sociedades pré-capitalistas, é 
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resultado da escassez de 

produtos, na sociedade 

comandada pelo capital elas são 

o resultado da acumulação 

privada de capital. No MPC, não é 

o precário desenvolvimento social 

e econômico que leva à 

pauperização de amplos setores 

sociais, mas o próprio 

desenvolvimento (das forças 

produtivas) é o responsável pelo 

empobrecimento (absoluto ou 

relativo) de segmentos da 

sociedade. Não é, portanto, um 

problema de distribuição no 

mercado, mas tem sua gênese na 

produção (no lugar que ocupam 

os sujeitos no processo 

produtivo). (MONTAÑO, 2012, p. 

280) 

          Entendendo assim, as diferentes 

abordagens teóricas sobre a pobreza 

patrocinadas pelos organismos internacionais que 

representam o capitalismo, certamente não 

refletem sua verdadeira natureza. Veremos ainda 

como as políticas sociais implementadas pelo 

Estado estão alinhadas com a perspectiva do 

crescimento econômico e o combate sistemático 

às desigualdades sociais com as leis do consumo 

e do mercado financeiro em escala mundial. 

Numa aproximação ao debate, Yasbek (2010) 

salienta que as desigualdades sempre estiveram 

presentes na história das sociedades, portanto o 
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que se discute são o caráter excludente da 

sociedade capitalista e a presença do Estado 

como mediador dos interesses da classe 

burguesa em detrimento da exploração da classe 

trabalhadora. Entre esses sujeitos da hegemonia 

econômica colocam-se os organismos 

internacionais que regulam as relações do capital 

globalizado e as políticas públicas de 

enfrentamento da pobreza praticadas pelos 

governos dos países de economia periférica. 

          Montaño (2012), numa exposição mais 

adequada com a linha de discussão adotada para 

esse trabalho parte da concepção histórico-crítica 

da questão social sobre a pobreza no capitalismo 

atribuindo às crises cíclicas estruturais de 

superacumulação e de superprodução presentes 

na história do capitalismo a responsabilidade pela 

instalação de um estado de pauperização e de 

desigualdade social que só poderia ser superado 

se todo o modo de produção capitalista fosse 

transformado. Assim ele continua que 

[...] Quanto mais riqueza produz o 

trabalhador, maior é a exploração, 

mais riqueza é expropriada (do 

trabalhador) e apropriada (pelo 

capital). Assim, não é a escassez 

que gera a pobreza, mas a 

abundância (concentrada a 

riqueza em poucas mãos) que 

gera desigualdade e 

pauperização absoluta e relativa6. 
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(MONTAÑO, 2012, p.279). 

          O autor enfatiza ainda que dentro da lógica 

de intervenção na área social pelo Estado a título 

de enfrentamento da pobreza neste momento de 

crise estrutural do capitalismo que busca através 

de mecanismos compensatórios de transferência 

de renda para assim, diminuir as desigualdades 

[...] desta forma todo 

enfrentamento da pobreza 

direcionado ao fornecimento de 

bens e serviços é meramente 

paliativo. Toda proposta de 

desenvolvimento econômico 

como forma de combater a 

pobreza (sem enfrentar a 

acumulação de riqueza, sem 

questionar a propriedade privada) 

não faz outra coisa senão ampliar 

a pauperização (absoluta e/ou 

relativa). Toda medida de 

“combate à pobreza” no 

capitalismo não faz mais do que 

reproduzi-la, desde que amplia a 

acumulação de capital. Quanto 

mais desenvolvimento das forças 

produtivas, maior a desigualdade 

e o pauperismo. (MONTAÑO, 

2012, p.280).  

          Montaño (2012)7 sistematiza as diferentes 

conceituações em torno do entendimento da 

pobreza a partir de seus desdobramentos 

históricos e políticos de forma bastante 
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esclarecedora. Começa-se a pensar a pobreza 

como algo natural no momento em que o 

pensamento conservador positivista dicotomiza a 

relação entre o econômico e o social, separando 

as questões tipicamente econômicas das 

questões sociais. Sem necessariamente associá-

las, não tem sentido atribuir a questão social a um 

fundamento estrutural, portanto não há 

necessidade de transformação do sistema. 

Lukács (1992, p.123) apud Montaño (2012, p. 

271) assevera que “após o surgimento da 

economia marxista, seria impossível ignorar a luta 

de classes como fato fundamental do 

desenvolvimento social, sempre que as relações 

sociais fossem estudadas a partir da economia. 

Para fugir dessa necessidade surgiu a sociologia 

como ciência autônoma”. 

           Montaño (2012, p. 272) continua 

analisando que 

Começa-se a se pensar então a 

“questão social”, a miséria, a 

pobreza, e todas as 

manifestações delas, não como 

resultado da exploração 

econômica, mas como 

fenômenos autônomos e de 

responsabilidade individual ou 

coletiva dos setores por elas 

atingidos. A “questão social”, 

portanto, passa a ser concebida 

como “questões” isoladas, e ainda 
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como fenômenos naturais ou 

produzidos pelo comportamento 

dos sujeitos que os padecem.  

          As causas da origem da pobreza e da 

miséria estariam vinculadas, segundo o 

pensamento burguês, a pelo menos três fatores 

sempre associados ao indivíduo que padece tal 

situação aqui pontuados por Montaño (2012) 

          Lembramos que a gênese do Serviço 

Social está ligada à requisição de mão de obra 

especializada para intervir no atendimento de tais 

demandas com a implementação das 

organizações de caridade e filantropia ligadas à 

Igreja Católica. 

          Nesta perspectiva, o autor cita ainda Netto 

(1992) para ressaltar que o quadro descrito 

perdurou até a expansão capitalista do pós-

segunda guerra quando o modelo 

fordista/keynesiano cedeu lugar para o chamado 

capitalismo tardio. Nesse momento, a questão 

social é “internalizada na ordem social”, deixa de 

ser um problema do indivíduo e passa a ser 

consequência do subdesenvolvimento. Assim, a 

questão social passa de “um caso de polícia” para 

um caso de política mediante políticas sociais 

estatais. 

          Mauriel (2010) por sua vez cita um dos 

principais ideólogos da perspectiva econômica 

adotada pelos organismos mundiais, o 
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economista Amartya Sen que analisa a pobreza e 

a desigualdade a partir de sua teoria do 

desenvolvimento humano. Importante destacar 

esta abordagem pelo fato de ser a ideologia  

dominante nas ações das agências internacionais 

que regulam as relações do capital e que ao 

redefinir algumas concepções acerca do tema 

pobreza influenciou o “estatuto teórico” que 

norteia as políticas públicas que privilegiam a 

pobreza extrema em suas ações em detrimento 

da pobreza estrutural. 

          O desdobramento que o citado economista 

faz sobre o fenômeno da desigualdade em duas 

dimensões: a desigualdade econômica (ausência 

de condições materiais efetivas) e a desigualdade 

de capacidades (associado à subjetividade dos 

indivíduos) faz com que na concepção moderna 

de seguridade social se pense em suprir 

determinadas necessidades materiais do 

indivíduo e seus associados (caso das mulheres 

que chefiam o lar no Programa Bolsa Família) e 

se disponibilizem programas de capacitação 

profissional promovidos pelo Estado para que o 

indivíduo se torne competitivo no mercado de 

trabalho. Levanta-se aqui a ideia de que se possa 

isolar a pobreza como objeto de estudo e 

intervenção “em si” e que 

O lugar cada vez mais privilegiado 

que a pobreza assume no debate 
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sobre política social faz com que 

as formas adotadas para o 

enfrentamento da questão social 

impeçam a generalização dos 

direitos sociais. O problema não 

está só na prioridade da pobreza, 

enquanto categoria de analise 

para pensar as políticas sociais, 

mas na forma e no tratamento 

dado aos “pobres”. (MAURIEL, 

2010, p.174) 

           A pobreza, portanto assume um caráter 

estrutural, assim como outras expressões da 

questão social (desemprego, violência etc.), não 

é uma situação isolada, portanto não é restrita 

somente ao coletivo que sofre sua influência. 

Como está sob um processo dialético em relação 

à classe burguesa incluídos num processo 

histórico de antagonismos somente uma 

mudança societária estrutural será capaz de 

reverter esse quadro. 

          As ações focalizadas da política social de 

combate direto à pobreza possuem geralmente 

um caráter transitório e sua continuidade depende 

da opção político-partidária e da estrutura de 

concretização dessas ações no aparelho estatal 

na instância municipal onde as ações dependem 

do direcionamento que se dá aos recursos 

públicos. Mauriel (2010) complementa ainda que; 

A “gestão estratégica da 

pobreza”, que supõe o 
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fortalecimento da capacidade dos 

pobres para lutarem contra a 

pobreza como sujeitos desse 

processo, aposta no crescimento 

individual e na melhoria das 

condições de acesso à produção 

(incentivo à geração de renda), ao 

microcrédito e, 

consequentemente, à mobilidade 

social (por seus próprios esforços 

pessoais) Isso significa, sob essa 

concepção de política social, 

possibilitar a conquista da 

cidadania para a parcela mais 

“vulnerável” da população, 

conferindo aos pobres uma 

possibilidade de inserção 

precária, pois como não é 

possível construir saídas de 

integração estrutural via trabalho 

regular em função do padrão de 

desenvolvimento global 

excludente, propõe-se essa forma 

de acomodação. (MAURIEL, 

2010, p. 177) 

          A título de conclusão dessa breve 

abordagem sobre a categoria pobreza em que 

pese sua importância temos a acrescentar que 

nos propomos a problematizar essa lógica 

perversa de um projeto de enfrentamento da 

extrema pobreza, com alguns resultados 

positivos, mas de forma pontual e fragmentada, 

com estratégias que refletem os índices da 

economia globalizada. Os Programas de 
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Transferência de Renda do governo são a 

expressão da ordem de minimizar os efeitos da 

pobreza, mas sem o poder de eliminá-la.  

A POLÍTICA SOCIAL E AS MUTAÇÕES DO 

CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO 

          Pautando nossa reflexão em Behring & 

Boschetti (2008) que acentuam o conceito de que 

as sociedades pré-capitalistas ainda não 

privilegiavam as forças de mercado, mas com o 

objetivo de manter a ordem social assumiam 

algumas responsabilidades sociais. Antes da 

Revolução Industrial algumas leis vigentes tinham 

como princípio obrigar o exercício do trabalho 

todos aqueles que apresentassem condições de 

fazê-lo, associadas à obrigação ao trabalho 

algumas ações tinham o objetivo de garantir um 

auxílio mínimo (alimentação) para a manutenção 

da força de trabalho operária. Portanto, o primeiro 

conjunto de leis que regulamentavam a relação 

entre capital e trabalho tinha o claro objetivo de 

regular os reflexos da questão social e legitimar o 

mercado de compra e venda de força de trabalho: 

o trabalho torna-se uma mercadoria. 

           De acordo com Behring e Boschetti (2008) 

não se pode precisar com exatidão o surgimento 

das políticas sociais no contexto da história das 

relações sociais e do capitalismo. Pode-se ter 

uma ideia de sua maior visibilidade a partir da 

confluência da aceleração da produção 
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capitalista, das lutas da classe trabalhadora e do 

desenvolvimento da intervenção do Estado nas 

expressões da questão social. Veremos que sua 

configuração mais generalizada se associa ao 

período que se situa na passagem do capitalismo 

concorrencial para o monopolista, após o fim da 

2ª Guerra Mundial. 

          Nas sociedades pré-capitalistas já se 

configuravam algumas ações voltadas para paras 

as responsabilidades sociais, geralmente 

vinculadas com a punição e repressão na 

manutenção da ordem e com o fluxo de mão de 

obra constante, repassando a tarefa de 

intervenção direta às ações filantrópicas e de 

caridade. Como veremos o movimento de 

organização e de mobilização da classe 

trabalhadora incorporou algumas conquistas à 

custa de greves e na contradição entre as lutas de 

classe e o monopólio da força de trabalho aparece 

o Estado para de um lado reprimir duramente os 

trabalhadores e por outro iniciar a 

regulamentação das relações de produção por 

meio de legislação fabril. “A luta de classes 

irrompe contundente em todas as suas formas, 

expondo a questão social: a luta dos 

trabalhadores com greves e manifestações em 

torno da jornada de trabalho e também sobre o 

valor da força de trabalho” (BEHRING e 

BOSCHETTI, 2008, p. 54). A legislação fabril para 
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regulamentar a relação capital/trabalho e as 

formas de enfrentamento da questão social pelo 

Estado pode ser compreendida como precursores 

do seu papel na relação com os direitos sociais e 

as lutas de classes no século XX. 

          Ainda de acordo com Behring & Boschetti 

(2008, p.56) o período que vai de meados do 

século XIX até a terceira década de século XX é 

“profundamente marcado pelo predomínio do 

liberalismo e de seu principal sustentáculo: o 

princípio do trabalho como mercadoria e sua 

regulação pelo livre mercado”. O Liberalismo, com 

sua base teórica nas teses de David Ricardo e 

Adam Smith forneceu o “fio condutor” da ação do 

Estado Liberal16. 

          Entendemos que o predomínio do mercado 

como regulador das relações sociais como 

defende o pensamento liberal só se concretiza 

com a ausência da intervenção do Estado na 

esfera econômica. Adam Smith teria criticado 

duramente o “Estado intervencionista” sem, 

contudo defender sua extinção. Pelo contrário, 

defendia a necessidade da garantia da liberdade 

do mercado através de um conjunto de leis. Em 

outras palavras, o Estado seria apenas um 

apêndice do capitalismo com a única função de 

manter sob controle a classe trabalhadora e de 

mediar as relações de conflito com a burguesia. 

AS LUTAS DA CLASSE TRABALHADORA E 
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SUAS CONQUISTAS NAS ORIGENS DA 

POLÍTICA SOCIAL 

          Conforme Behring & Boschetti (2008, p.55) 

a luta de classes expôs em sua integralidade a 

questão social onde a luta dos trabalhadores pela 

redução da jornada de trabalho foi a principal 

bandeira de reivindicação seguida pela causa 

salarial que garantisse os meios de subsistência 

necessários ao trabalhador. Essa reação da 

classe trabalhadora com base no movimento 

grevista pressionou a classe burguesa a 

responder com concessões formais na forma de 

leis, mas sem abrir mão da intervenção da ação 

pública com repressão pelo Estado burguês. 

Portanto, as lutas envolvendo a jornada de 

trabalho e as respostas da classe dominante e do 

Estado marcaram as primeiras expressões da 

questão social. 

          Entre essas respostas do capital está o 

estabelecimento de uma jornada de trabalho (10 

horas) que nada mais foi do que um ajustamento 

do trabalhador coletivo a regulação do processo 

de depreciação do trabalho morto (maquinaria), 

assim a força de trabalho continua sendo 

interpretada como mercadoria na mesma lógica 

do processo de produção capitalista. Esse debate 

demonstra a ampliação das formas de 

enfrentamento históricas que se estendem a partir 

da luta por mudança na jornada de trabalho e na 
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legislação fabril que contribuiu para a ampliação 

dos direitos sociais e na mudança do papel do 

Estado. Pierson (1991) apud Behring e Boschetti 

(2008) discutindo a origem do Welfare State 

entende que 

o que ajuda a demarcar a 

emergência de políticas sociais 

são alguns elementos surgidos no 

final do século XIX, decorrentes 

da luta da classe trabalhadora. O 

primeiro foi a introdução de 

políticas sociais orientadas pela 

lógica do seguro social na 

Alemanha, a partir de 1883. Essa 

novidade [...] marcaria o 

reconhecimento público de que a 

incapacidade para trabalhar 

devia-se a contingências (idade 

avançada, enfermidades, 

desemprego) que deveriam ser 

protegidas. O segundo elemento 

apontado pelo autor á que as 

políticas sociais passam a ampliar 

a ideia de cidadania e desfocalizar 

suas ações, antes direcionadas 

apenas para a pobreza extrema. 

(PIERSON, 1991 apud BEHRING 

e BOSCHETTI, 2008, p. 64) 

          Entendemos que dentro da lógica dos 

princípios defendidos pelo liberalismo e 

incorporados pelo Estado capitalista a resposta 

dada à questão social no final do século XIX foi 

em geral repressiva, mesmo incorporando 
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algumas demandas da classe trabalhadora na 

forma de leis que não atingiam o centro da 

questão social. Behring e Boschetti (2008, p. 63) 

salientam que “as primeiras iniciativas de políticas 

sociais podem ser entendidas na relação de 

continuidade entre Estado liberal e Estado social” 

que caracterizou a passagem e as mudanças nas 

relações do capital entre os séculos XIX e XX, que 

não necessariamente configurou uma ruptura 

com o capital. Houve sim mudança na perspectiva 

do Estado que passou a absorver e incorporar as 

orientações social-democratas. Dessa forma 

Não se trata, então, de 

estabelecer uma linha evolutiva 

linear entre o Estado liberal e o 

Estado social, mas sim de chamar 

a atenção para o fato de que 

ambos têm um ponto em comum: 

o reconhecimento de direitos sem 

colocar em xeque os fundamentos 

do capitalismo. (IDEM, 2008, p. 

63) 

          Nesse tempo, a mobilização e a 

organização da classe trabalhadora na luta por 

seus direitos sociais conseguiu assegurar 

importantes conquistas no âmbito dos direitos 

políticos que, não foi suficiente para instituir uma 

nova ordem social, mas contribuiu 

significativamente para mudar o papel do Estado 

em relação ao capitalismo, especialmente no 

princípio do século XX. 
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          As autoras citam que neste período 

começam a acontecer mudanças significativas na 

relação do Estado com o trabalhador 

configurando algumas protoformas de um projeto 

de cidadania que são: 

[...] a) o interesse estatal vai além 

da manutenção da ordem, e 

incorpora a preocupação de 

atendimento às necessidades 

sociais reivindicadas pelos 

trabalhadores; b) os seguros 

sociais concessão de proteção 

social pelo Estado deixa de ser 

barreira para a participação 

política e passa a ser recurso para 

exercício da cidadania, ou seja, os 

direitos sociais passam a ser 

vistos como elementos da 

cidadania; e d) ocorre um forte 

incremento de investimento 

público nas políticas sociais, com 

crescimento do gasto social: os 

Estados europeus passam a 

comprometer em média 3% de 

seu PIB com gastos sociais a 

partir do início do século XX. 

(PIERSON, 1991:107 apud 

BEHRING e BOSCHETTI, 2008, 

p.65).  

           Não custou muito para que mudanças 

significativas decorrentes das implicações das 

crises no modo de produção capitalista 

alimentadas pelas conquistas sociais da classe 
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trabalhadora com o movimento operário, que 

colaboraram na rápida reconfiguração dos 

padrões de acumulação e das respostas do 

capitalismo às novas expressões da questão 

social que por sua vez trouxe também novas 

implicações para a política social. 

           É necessário acrescentar que o chamado 

Estado de Bem Estar Social ou Welfare State se 

caracterizou pela atuação do Estado intervindo na 

dinâmica social respaldado nos interesses de 

produção do sistema fordista, através da garantia 

de acesso da população aos serviços sociais 

(saúde, educação, habitação, etc), possibilitando 

ao trabalhador mais dinheiro para consumir em 

massa, os salários indiretos. Antunes (1999) 

acrescenta ainda que a dominação do 

fordismo/taylorismo, que perdurou do pós-guerra 

até a década de 1970 deu sinais de crise quando 

as taxas de lucros começaram a decair com a 

instalação da crise estrutural do capital. Como 

resposta a essa crise do padrão de acumulação 

vigente iniciou-se a reestruturação produtiva 

baseada no modelo toyotista, com uma nova 

ideologia neoliberal e a transferência do capital da 

produção para o mercado financeiro. 

          Para a classe trabalhadora essa mudança 

foi desastrosa do ponto de vista dos direitos 

sociais historicamente conquistados até então. 

Segue-se que as crises requerem uma 
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reconceituação na forma de produção e 

reprodução do capital, uma reestruturação 

produtiva que não se limita ao mundo do trabalho. 

Atinge e responsabiliza o Estado que por sua vez, 

como regulador do compromisso com o capital, 

fragmenta e particulariza a sua atuação nas 

políticas sociais. 
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PSICOMOTRICIDADE E A 

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO  

Ana Esmeria Rodrigues 

 

         A motricidade está relacionada com as 

contribuições da psicomotricidade no 

diagnóstico e intervenção dos transtornos e/ou 

dificuldades de aprendizagem, ou seja, é a 

capacidade que o ser humano tem para 

desenvolver o corpo e realizar movimento mas, 

ela  está relacionada ao processo de 

maturação, onde a origem das aquisições 

cognitivas, afetivas e orgânicas, estão no corpo 

,com isso ele pode sustentar três 

conhecimentos básicos: o movimento, o 

intelecto e o afeto.  

É um termo que se emprega para 

concepção de movimento organizado e 

integrado, através de experiências vividas pelo 

sujeito onde a ação resulta na sua 

individualidade, sua linguagem e sua 
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socialização (ISP,2007).  

        De acordo com Fonseca (1995) apud Krug 

et al (2004), Onde ela ameniza e minimiza as 

dificuldades de aprendizagem e dificuldades da 

criança   psicomotoramente em alguns estudos  

ela atua diretamente na organização das 

emoções, percepções e  cognições, visando  

utilizar respostas adaptativas previamente 

planejadas e programadas. 

 

        Através de diversos elementos e fatores 

como noção do corpo, estruturação espaço-

temporal, lateralização,  equilibração, 

tonicidade, práxia global e práxia fina pode ser 

analisado, mensurado e  estudado, para o  seu 

desenvolvimento. (Fonseca 1995).   

 

 Lima e Barbosa (2007) diz que a 

psicomotricidade está associada à afetividade 

e à personalidade, sendo assim uma peça 

fundamental no desenvolvimento dos padrões 
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motores básicos de locomoção, manipulação e 

tônus corporal.  

  De acordo com Barreto (2000), apud 

Molinari e Sens (2003), “o desenvolvimento 

psicomotor é de suma importância na 

prevenção de problemas da aprendizagem e 

na reeducação do tônus, da postura, da 

direcionalidade, da lateralidade e do ritmo.”  

 

          Le Bouch (1984, 1987) No ensino infantil 

a educação psicomotora básica é de 

fundamental importância, já que ela condiciona 

as aprendizagens pré-escolares e escolares, 

favorecendo a lateralidade, o desenvolvimento 

da consciência do corporal do domínio do 

tempo e espaço, além da habilidade de 

coordenar os movimentos. Por esse motivo 

deve ser implementada desde o início da 

infância, colaborando para a prevenção de 

transtornos de aprendizagem.        

Ela apresenta três objetivos básicos para a 

obtenção do domínio corporal, que consolida 
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essas aquisições psicomotoras: são elas 

controlem da inibição voluntária, melhoria da 

concentração para o aprendizado escolar e 

interação social. 

 

Desenvolvimento 

 

 A motricidade está relacionada com as 

contribuições da psicomotricidade no 

diagnóstico e intervenção dos transtornos e/ou 

dificuldades de aprendizagem, ou seja, 

  é a capacidade que o ser humano tem 

para desenvolver o corpo e realizar 

movimentos, mas ela está relacionada ao 

processo de maturação, onde a origem das 

aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas, 

está no corpo, com isso ele pode sustentar três 

conhecimentos básicos: o movimento, o 

intelecto e o afeto.  
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É um termo que se emprega para 

concepção de movimento organizado e 

integrado através de experiências vividas pelo 

sujeito, onde a ação resulta na sua 

individualidade, sua linguagem e sua 

socialização (ISPE,2007).  

De acordo com Fonseca (1995) apud 

Krug et al (2004), Onde ela ameniza e minimiza 

as dificuldades de aprendizagens, dificuldades 

da criança,   psicomotoramente em alguns 

estudos,  ela atua diretamente na organização 

das emoções, percepções e  cognições, 

visando  utilizar respostas adaptativas 

previamente planejadas e programadas. 

 

        Através de diversos elementos e fatores 

como noção do corpo, estruturação espaço-

temporal, lateralização,  equilibração, 

tonicidade, praxia global e praxia fina pode ser 

analisado, mensurado e  estudado, para o  seu 

desenvolvimento (Fonseca 1995).   
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 Lima e Barbosa (2007) diz que a 

psicomotricidade está associada à afetividade 

e à personalidade sendo assim uma peça 

fundamental no desenvolvimento dos padrões 

motores básicos de locomoção, manipulação e 

tônus corporal.         

 

  De acordo com Barreto (2000), apud 

Molinari e Sens (2003), “o desenvolvimento 

psicomotor é de suma importância na 

prevenção de problemas da aprendizagem e 

na reeducação do tônus, da postura, da 

direcionalidade, da lateralidade e do ritmo.”  

 

          Le Bouch (1984, 1987). No ensino infantil 

a educação psicomotora básica é de 

fundamental importância, já que ela condiciona 

as aprendizagens pré-escolares e escolares, 

favorecendo a lateralidade, o desenvolvimento 

da consciência do corporal, do domínio do 

tempo e espaço, além da habilidade de 

coordenar os movimentos. Por esse motivo 
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deve ser implementada desde o início da 

infância, colaborando para a prevenção de 

transtornos de aprendizagem         

Ela apresenta três objetivos básicos 

para a obtenção do domínio corporal, que 

consolida essas aquisições psicomotoras: são 

elas controlem da inibição voluntária, melhoria 

da concentração para o aprendizado escolar e 

interação social. 

 

Evolução histórica 

 

  Desde a antiguidade o corpo humano é 

estudado e analisado, registros históricos 

sugerem a Grécia como a civilização antiga 

que mais importância dava ao corpo físico, a 

veneração dos Greco romanos ao corpo chega 

ao ponto de delegarem, há cerca de 2.500 anos 

a.C., a beleza física e estética importância igual 

ao intelecto, pensamento este traduzido na 
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frase ―mens sana incorpore sano‖ (mente 

saudável em corpo são).  

Essa demonstração do culto ao corpo 

está representada nas obras de arte tão bem 

produzidas. Já na esfera filosófica da época, 

temos o corpo sendo visto e estudado sob 

outra ótica, como parte da engrenagem, da 

organização do Ser Humano. Nesta esfera 

filosófica a dicotomia entre corpo e alma é clara 

e objetiva, cabendo ao corpo o papel de um 

organismo a ser usado pela alma, revelando 

assim condição de superioridade, de comando, 

o status da eternidade, e representante do Ser 

pensante. Neste contexto temos a era pré-

cristã, Sócrates (470 ou 469 a.C) e Platão (427-

347 a.C) com a imortalidade da alma, restando 

ao corpo o lugar transitório da alma imortal. 

Aristóteles (384-322 a.C) vendo o Homem 

como um Ser formado inseparavelmente pelos 

elementos matéria e forma, sendo o corpo a 

matéria moldada pela alma, sendo esta, a 

responsável pelos movimentos corporais. 
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 Já bem adiante, sec. XVII, Descartes 

(1596-1650). Vem exacerbar ainda mais a 

dicotomia corpo e alma, sendo que as duas se 

completam, e se distinguem, o corpo como 

extensão, e a alma como o pensamento, como 

um elemento simples sem extensão, sendo 

esta soberana em relação ao corpo, completa 

e imortal. Estabelecendo união entre a alma e 

o corpo, havendo uma relação entre eles além 

de mera convivência, de maneira a haver 

interação de movimentos.  

 

Essa ideia de haver uma mínima 

interação entre corpo e alma gera grande 

dificuldade de ser mantida, uma vez que, para 

o próprio Descartes, corpo e alma continuam a 

ser duas substâncias completas e firmemente 

opostas.  

 

“Sou, pois, uma coisa 

que pensa. E que mais? 
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Excitarei minha imaginação para 

ver se não sou mais alguma 

coisa ainda. Não sou este 

conjunto de membros chamado 

corpo humano; não sou um ar 

delicado e penetrante repartido 

por todos os membros; não sou 

um vento, um sopro; não sou 

nada de tudo isto que posso 

fingir e imaginar, já que tenho 

suposto que tudo isso nada é, e 

que sem alterar sua disposição, 

penso que não deixo de estar 

certo de que sou alguma coisa" 

(Med. metafísicas, 2-a med.).  

 

 Até o Sec. XIX o corpo era visto como 

uma perfeita máquina, onde cada uma das 

partes corporais era comandada por um 

correspondente cerebral. Nesta época, dentro 

de um contexto da neuropsiquiatria e da 

neurofisiologia, decorrentes da necessidade de 

se explicar graves lesões corporais sem que, 

aparentemente, houvesse lesões cerebrais 
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que a justificassem, aparecem as primeiras 

investigações do corpo não mais como sendo 

mera extensão (Descartes).  

Explicitando esse entendimento aparece 

Levin (1995) (LEVIN, 1995) afirmando que a 

primeira vez que psicomotricidade foi nomeada 

como palavra, em 1870, foi em decorrência da 

imposição médica de explicar os fenômenos 

clínicos. Temos a França, no final do século 

XIX, e no início do século XX, como berço da 

psicomotricidade, através do desenvolvimento 

e descobertas da neurofisiologia, possibilitando 

conhecer diferentes disfunções graves que não 

mantinham, necessariamente, relação com 

lesões cerebrais, ou, na existência dessas, que 

fossem claramente localizadas.  

Neste contexto, o médico Frances 

Philippe Tissé, no sec. XIX, em termos práticos 

pode ter sido o precursor da psicomotricidade, 

haja vista ter atendido e tratado um caso de 

instabilidade mental com a chamada, ginástica 

médica, por acreditar que se dirigido de forma 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

703 

 

correta, dentro de preceitos médicos, o 

trabalho muscular compensaria as impulsões 

enfermas dos seus pacientes, assim como o 

controle respiratório, interferiria nos centros 

cerebrais nos quais se origina a vontade, onde 

se alojam os pensamentos. Porém, apesar da 

prática de Tissé, temos como consenso a 

maioria dos autores. 

 Ernest Dupré, neurologista francês, 

sendo visto como o pai da psicomotricidade ao 

realizar os primeiros estudos abordando a 

perturbação motora e a debilidade mental, e 

introduzindo a dissociação entre as duas 

síndromes, a mental e a motora, explicada pela 

independência relativa das zonas psíquicas e 

motoras no manto cortical.  

Outro aspecto desvendado por Dupré foi 

a importância do corpo, inserido nos seus 

movimentos, na formação do indivíduo, tanto 

no que diz respeito à inteligência, como em 

relação a ser um meio importante de 

manifestação do indivíduo. 
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 “A atividade física tem, para o médico, o 

duplo interesse de ser o único meio, para o 

indivíduo traduzir para o exterior seus 

sentimentos e suas idéias e de construir, por 

ela mesma, um elemento primordial e 

objetivamente perceptível da personalidade” 

(DUPRÉ – 1993 apud MESQUITA K; 

ZIMMERMAN E, 2006).  

Diante desta nova concepção no meio 

da neurociência, surge, no aspecto científico, a 

psicomotricidade como sendo a ciência que 

compreende o corpo nos aspectos 

neurofisiológicos, anatômicos e locomotores, 

uma vez que o "esquema anátomo clínico" que 

determinava para cada sintoma sua 

correspondente lesão focal, não mais podia 

explicar alguns fenômenos patológicos.  

Pouco mais adiante, na segunda década 

do século XX, dando início ao fim do aspecto 

puramente neurofisiológico da 

psicomotricidade, aparece Henry Wallon, 

filósofo e médico psiquiatra que adentra com 
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vigor o campo da psicologia, principalmente a 

da criança, embasando sua teoria do 

desenvolvimento cognitivo na relação entre 

motricidade e emoção, chamando tal aspecto 

de diálogo tônico-emocional, que estuda a 

relação entre motricidade e caráter, vendo o 

movimento como construção do psiquismo, 

correlacionando-o ao afeto, à emoção, ao meio 

ambiente e aos hábitos das crianças, temos o 

fim do dualismo cartesiano no qual imperava a 

ausência de qualquer relação entre o corpo e o 

desenvolvimento intelectual e emocional do 

indivíduo. 

 

Princípios teóricos e fundamentos. 

 

 Henri Wallon (1879-1962): Afirmava ser o 

desenvolvimento intelectual muito mais o 

resultado da interação da afetividade, do 

movimento, da inteligência e da formação do 
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eu como pessoa, do que apenas de um simples 

cérebro.  

“O objeto da psicologia pode 

ser, em vez do indivíduo, uma 

situação e confunde-se com o 

efeito que esta situação 

suscita, com a solução 

buscada ou encontrada das 

dificuldades que ela 

apresenta. Só a observação, a 

análise e a comparação 

tornam possível a 

discriminação dos fatores em 

jogo. Este método, 

estritamente objetivo, que 

parte da divisão entre forças 

externas e internas, entre 

necessidades físicas e 

possibilidades mentais, é, no 

entanto, o mais capaz de 

mostrar as oposições ou os 

conflitos e de fazer as 

diferenciações que se seguem 

a tudo isso. Porque as 

relações mais primitivas do ser 

vivo e do meio são aquelas em 

que as suas ações se 
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combinam totalmente”. 

(WALLON, 1979, p.88) 

  Eduard Guilman (1901-1983): Neurologista 

estimulado pelos estudos de Henri Wallon dá 

início à prática psicomotora, instigando e 

conduzindo o estudo da reeducação 

psicomotora, desenvolvendo um teste, um 

exame com a finalidade de diagnosticar, indicar 

tratamento terapêutico e de prognóstico, ele 

entendia que os distúrbios de comportamento 

tinham na reeducação psicomotora o 

tratamento ideal, onde os objetivos desta 

reeducação apontavam para três linhas de 

ação, quais sejam: reeducar a atividade tônica 

com exercícios de atitudes, de equilíbrio e de 

mímica; melhorar a atividade de relação 

exercitando a dissociação e a coordenação 

motora tendo o lúdico como ferramenta de 

apoio; e desenvolver o controle motor.  

 

“A evolução do 

comportamento social e do 
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caráter da criança é 

condicionada não somente por 

seu nível de desenvolvimento 

neuromotor, mas, 

essencialmente, por seu tipo 

neuromotor, mesmo em 

crianças de nível normal” 

(Guilmain, remarques sur 

I'éducation psycho-motrice. 

Em Cahiers de I'Enfance 

Inadaptée, nº 71960) 

 

 

 Julian de Ajuriaguerra (1911-1993): 

Neuropsiquiatra, psicanalista, pesquisador e 

teórico, discípulo de Henri Wallon, conquista 

reconhecimento em vários campos da 

psiquiatria e da psicologia, com foco sempre no 

desenvolvimento humano. Aprofundou seus 

estudos no terreno da patologia, 

circunscrevendo de forma clara os transtornos 

psicomotores que pendem entre o neurológico 

e o psiquiátrico, redefinindo o conceito de 
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debilidade motora ao considerá-la uma 

síndrome com todas as suas peculiaridades. 

Sua atuação e de maior profundidade na 

neuropsiquiatria infantil, vinculando o 

desenvolvimento infantil ao neurológico. Sendo 

adepto da interação médica pedagógica, 

concepção esta registrada em seu Manual da 

Psiquiatria Infantil, tópico referente à história da 

psiquiatria da criança que traz: “que mergulha 

suas raízes num passado rico em experiências 

pedagógicas e afetivas”. Afeto à psicanálise 

freudiana, mais tarde chega a trabalha com 

Piaget. Produzindo uma grande quantidade de 

trabalhos de criteriosa investigação e 

observações de estudo de bebês até o 

acompanhamento dos idosos ele rejeita a ideia 

de a psicomotricidade ter como foco tão 

somente o fator motor, uma vez que a função 

tônica, além de servir a ação corporal, é, 

também, um meio, que o indivíduo utiliza para 

se relacionar com o outro. Trazendo a 

psicomotricidade como sendo a experiência do 

corpo, como diálogo tônico, podendo ser lida 
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como uma linguagem, uma expressão de 

comunicabilidade. 

“A criança é o seu 

corpo. O movimento corporal é 

comunicação com o mundo. 

(AJURIAGUERRA (1983, 201) 

O tônus que prepara e guia o 

gesto é simultaneamente a 

expressão da realização ou 

frustração do indivíduo 

(AJURIAGUERRA, 1983, p 49)  

 Jean Piaget (1896-1980), Suíço, doutor 

em ciências naturais, partindo mais 

tarde para o campo da psicologia e da 

educação. Considerado um dos maiores 

conhecedores do desenvolvimento 

cognitivo, torna-se um dos mais 

respeitáveis representantes da 

psicologia da aprendizagem e do 

desenvolvimento, abalando, senão 

desmontado, os padrões educacionais 

da época. Atua como grande 

pesquisador e observador do processo 
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de aquisição do conhecimento, dentro 

da rigorosa metodologia científica, a fim 

de explicar como se desenvolve a 

inteligência nos indivíduos, 

principalmente, na fase infantil, razão 

pela qual sua ciência é denominada de 

Epistemologia Genética. Com base nos 

fundamentos de sua teoria. 

 

Psicomotricidade e a 

Neuropsicologia 

O desenvolvimento neurológico 

evolutivo adequado do SNC pressupõe um 

conjunto de etapas relacionadas não só à 

herança genética, mas também à maturação 

das estruturas anatômicas que o compõem, 

interações com o meio - físico e social -, além 

das peculiaridades do sujeito, manifestas por 

suas respostas aos estímulos que recebe. 
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E quando falamos em desenvolvimento 

do SNC, falamos do processo que começa na 

terceira semana de gestação e se estende até 

cerca de seis anos. E é justamente nessa 

época em que a criança está sendo inserida na 

educação formal, época em que se define 

também seu potencial para o processo de 

aprendizagem 

Para Thompson (2011) Derivam do 

desenvolvimento motor algumas habilidades 

como: localização; comparação entre objetos e 

pessoas; distância, memória espacial; 

previsão; antecipação, transposição, simetria; 

oposição; inversão e progressões de tamanho 

e quantidade, essas habilidades ajudam e 

permitem a construção de representações 

sobre o mundo e a consolidação de conceitos 

lógico-matemáticos quando trabalhadas em 

conjunto. 

 Luria (1981) é o responsável pela 

fundamentação teórica e explica as unidades 

corticais e sub corticais que constituem as três 
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unidades funcionais do SNC responsáveis pelo 

diferencial do cérebro humano fazendo assim 

que ele tome consciência de si e, e do mundo 

que o cerca.  

Para Pain (1992), já no caso de 

dificuldades de aprendizagem, a 

Psicopedagogia, partindo de aspectos 

psíquicos é vista como uma combinação de 

procedimentos na intervenção, com o objetivo 

de evitar e/ou auxiliar o paciente a superar o 

fracasso escolar. O psicopedagogo pode 

promover a continuidade do desenvolvimento 

cognitivo, partindo de suas condições e 

habilidades e superando ou contornando do 

modo mais eficiente suas fragilidades. 

Já na obra Rocha (2012), encontramos 

estudo recente, e deles os avanços da 

Neurociência, através de achados em exames 

de neuro imagem, para afirmar as múltiplas 

possibilidades de recuperação de habilidades 

cognitivas, através da ação psicopedagógica, 

mesmo quando o SNC. 
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       Borghi & Pantano (2010), destacam em 

suas teorias o papel profilático que a 

estimulação e aplicação de atividades 

psicomotoras pode representar no 

desenvolvimento cognitivo, na educação 

infantil e séries iniciais do fundamental 

 Ribeiro (2005), sugere que se insira nas 

atividades regulares exercícios psicomotores e 

que essas sejam aplicadas pelo professor da 

turma, modificando o conteúdo curricular das 

séries iniciais, ele defende também a presença 

do psicopedagogo regularmente nas unidades 

escolares, para orientar as práticas dos 

educadores. 

 Capellini (2010), ocupando–se de 

pesquisa sobre os efeitos das disfunções de 

coordenação motora fina em alunos do Ensino 

Fundamental, constata a influência direta nos 

casos de dificuldades de aprendizagem 

relacionadas à linguagem, incluindo-se a 

dislexia.  
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A influência da atividade física dirigida, 

dentro do currículo regular, desde que 

orientada pelas descobertas da Neurociência, 

mas que também registra a inércia, que impede 

transformações substanciais nas práticas 

educativas vigentes no âmbito educacional do 

País, é um trabalho de Kolyniak Filho (2010). 
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Um dos caminhos da música através 

da Educação 

 

Paula Leme de Souza 

 

Resumo 
 

Este artigo procura colocar a educação musical 

e a música de tradição oral popular, como 

caminho e disciplina única no interior das 

linguagens artísticas. Como forma de 

conhecimento e trabalho, com suas 

características próprias, mantendo contato 

com linguagens expressivas (movimento, 

expressão cênica, artes visuais, etc) e 

reintegrando-as com áreas da ciência, arte ou 

técnica, usufruindo a música e a educação 

musical, com a interdisciplinaridade em favor 

do educando e do desenvolvimento do “ser” em 

sua totalidade, sem fragmentações. Enfocando 

estruturas educacionais atuais de escolas 

particulares e estaduais do Estado de São 

Paulo, na disciplina de Música e Artes. 
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Expresso através de relatos e pesquisas na 

área, tem como objetivo: determinar o 

momento e os motivos de ruptura, 

principalmente da música de cultura popular 

com a educação; aproximar o aluno e o 

educador da música, levando-os a gostar de 

ouvi-la, apreciá-la e compreendê-la. Feito a 

partir de pesquisas de repertório, estudos, 

propostas e composições, inclusive nas grades 

curriculares de cursos superiores de ensino e 

escolas de formação, ainda, aquelas que 

apresentem a música como disciplina única e 

relevante em relação à realidade e à cultura 

social, no sentido de desenvolver a arte, os 

sentimentos e políticas educacionais, a partir 

de vivências e práticas das aulas de música e 

artes em São Paulo na atualidade. 

 

Palavras-Chave  

             

            Educação, Música, Escola e 

Educandos. 
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Introdução 

 

A prática pedagógica musical das escolas de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental da 

rede particular e estadual de ensino de São 

Paulo demonstra a influência do educador: na 

música, na vida e no desenvolvimento dos 

educandos. A música vem sendo utilizada 

como um canal heterogêneo onde 

encontramos a convivência de diversas e 

variadas práticas e discursos. Sendo suporte 

didático no processo de alfabetização, a 

música fica restrita ao auxílio no ensino de 

línguas estrangeiras, apoio à manutenção das 

disciplinas escolares e complementos a outras 

linguagens artísticas, onde quase sempre se 

restringe a festividades do calendário escolar e 

atividades interdisciplinares. A partir disso 

apresenta-se a ideia contrária, sendo o 

pressuposto e proposto para esta prática 

musical uma realidade que deve estar voltada 

a promover e desenvolver o ser humano, não 

por meio do adestramento e da alienação, mas 
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por meio da conscientização da 

interdependência entre o corpo e a mente e da 

razão e sensibilidade. Desenvolvendo espaço 

para a liberdade de criação e de recriação do 

discurso musical, por meio da ação do próprio 

sujeito sobre o material sonoro, propiciando 

atividades de formas não restritas 

apresentadas pelos professores e auxiliadas 

pelas artes plásticas, cênicas, dança, fazendo 

com que haja uma conexão entre elas, 

subsidiando o entrelaçamento dos pilares da 

arte. Utilizando-se dos conceitos musicais e da 

própria música para atingir o conhecimento 

musical e a vivência corporal, desenvolvendo o 

indivíduo em sua totalidade. 

Entretanto mesmo salientado por diversos 

documentos pedagógicos escolares e 

produções cientificas é tendência da prática 

docente na rede estadual pelos educadores, 

visualizar a música como linguagem distante 

de sua prática, por apresentar conceitos 

específicos difíceis de serem encontrados em 

livros didáticos com sugestões de atividade e 
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subsídios para elaboração do plano docente. A 

linguagem musical é apresentada pelos 

educadores em discursos paralelos como de 

difícil aplicação em sala, já que os alunos não 

“gostam” desta prática, e das músicas 

propostas pelos educadores em função da 

falha em sua formação profissional. Os alunos 

demonstram desinteresse ficando alheios aos 

conteúdos musicais e seus significados, 

consequentemente os professores constroem, 

ciclos de atividades e experiências 

malsucedidas, deslocando a prática para 

transmissão de atividades artísticas de acordo 

com outras produções e formações sejam elas 

visuais, cênicas ou da linguagem do corpo e da 

dança. Fazendo uso de bibliografia mais 

acessível e encontrada em livros didáticos 

direcionando de forma incisiva e direta o 

trabalho do professor, desta forma, sinalizamos 

a fácil construção do plano docente e 

automaticamente a pesquisa e a formulação de 

atividades, não sendo a necessária e mais 
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voltada para atenção e especificidades de cada 

indivíduo/educando. 

Seguimos sinalizando um olhar de grande 

parte dos educadores para a música voltados à 

teria e incumbência de estabelecer critérios 

para vida social, oferecendo meios para o 

sujeito interferir e transformar seu ambiente no 

sentido da ampliação das suas liberdades e 

comunicação, tudo expresso através da própria 

música. 

Quanto às escolas particulares, percebemos, 

em sua grande maioria, a música como 

disciplina especial, ministrada semanalmente, 

em horários específicos por um especialista ou 

pela professora de sala.  

Sendo que os profissionais especializados têm 

sua formação como instrumentistas e músicos 

e por muitas vezes encaram as aulas como 

forma de complementação de recursos 

financeiros, mostrando-se desconhecedores 

de uma pedagogia musical e do olhar atento ao 

aluno e seu aprendizado, ministrando aulas 

sem planejamento didático, objetivos ou 
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diretrizes pedagógicas claras, por exemplo, 

cantando musicais não propícias à faixa etária, 

com tonalidades de difícil assimilação do aluno.  

Paralelamente a estes profissionais, é comum 

encontramos professores de sala com 

formação abrangente e polivalente, também 

ministrando esta linguagem da música. Não 

encontrando meios para desenvolverem 

objetivos direcionados a mesma propriamente, 

fazem o papel do professor de música quando 

resta tempo de suas atividades cotidianas 

deixando de lado a preparação da sala, dos 

alunos e de si próprio para a tarefa de ensinar 

a linguagem musical. 

Assim como o músico citado anteriormente, 

este profissional “polivalente” também canta 

canções do cancioneiro escolar, sem afinação, 

cuidados cautelosos com sons e conceitos 

musicais. 

Ainda assim para o currículo de música na 

maioria das escolas, tanto os músicos como os 

pedagogos cumprem seu papel ao atingir o que 

imaginam que a música se restrinja: festas de 
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encerramento de ano ou comemorativas do 

calendário escolar. Os professores continuam 

desenvolvendo a disciplina de música 

preocupando-se apenas com este equivocado 

“produto final” e entendem que ele seja mais 

importante do que o processo de 

aprendizagem, embora, originalmente, fosse a 

aquisição de um novo conhecimento. Um olhar 

cauteloso mostra o quanto estas condutas 

interferem e prejudicam o desenvolvimento do 

aluno, seu senso musical, seu conhecimento 

das habilidades e do convívio com a música em 

sua totalidade como linguagem artística e 

essencial ao indivíduo. 

. 

Em realidades diferentes do Brasil, temos a 

Hungria, com valor diferenciado para a música, 

principalmente a de cultura popular, onde não 

existem leigos musicais e todos sabem ler e 

escrever códigos musicais e ocupam grande 

parte do período educacional do estudante e da 

formação do ser humano, na vivência escolar e 

no convívio familiar com a música. Alunos 
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afinados, conhecedores da linguagem musical 

e de sua cultura, têm na música seu bem mais 

valioso e presente desde a primeira infância. 

Tal fase, aliás, é reconhecida pelos húngaros 

como a momento mais propício e substancial 

ao aprendizado em todos os aspectos, 

inclusive o musical. Notamos nos educadores 

o mesmo amor pelo seu país e pela cultura 

local que os alunos, e pela música, uma grande 

dedicação, conhecimentos técnicos e prazer 

em mostrar toda esta “riqueza” aos educandos 

e a todos que ali estão.  

Ao fazer este paralelo questionamos não só o 

papel da música e da educação para uma 

sociedade, mas das possibilidades, direitos e 

abrangências de um país à sua sociedade. 

Desta forma, seria possível um novo olhar para 

o Brasil? para nossa música, riqueza cultural, 

percebendo, em contrapartida, (dado o 

desconhecimento e desvalorização comuns à 

realidade brasileira, além do distanciamento 

desses elementos no âmbito escolar) o quanto 
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este resgate e participação poderiam ser 

benéficos para nossa sociedade. 

Nesse sentido, acreditamos numa educação 

musical voltada a valores culturais 

significativos, ultrapassando seu limite 

disciplinar para agir no sentido de despertar um 

elemento transformador de sentimentos e 

olhares.  

A partir destas concepções, surge a busca por 

novos repertórios da cultura de tradição oral 

brasileira, assim como a inclinação de ter esta 

música como parte integrante da educação 

musical, iniciando-se sim na primeira infância e 

tendo seu desenvolvimento no transcorrer da 

vida do ser humano, estando presente mais 

proeminente na formação de educadores para 

que com isso os valores possam ser 

retransmitidos oralmente, praticamente e 

tecnologicamente.  

É premissa é de que o investimento na 

formação dos docentes resulte na construção 

do pensamento lógico, da socialização, da 

linguagem musical, do entendimento dos 
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sentimentos do corpo e seus movimentos, em 

um crescimento diferenciado, considerando o 

coletivo, estimulando o aprendizado por 

imitação e troca de experiências.  

Acreditando na contribuição da música para 

uma sociedade mais consciente, capaz de 

perceber e diagnosticar com clareza músicas 

de diferentes lugares, sonoridades, 

instrumentações e canto. E assim, 

compartilhando para o entendimento de 

diversidades de formas de pensar, lidar, agir e 

gostar de música, revelando no cotidiano 

escolar articulações e entrelaçamentos de 

construção de conhecimento musical para 

formação de cidadãos brasileiros com a 

consciência da grandeza e importância de sua 

cultura e música. 

 

Segundo Alencar (2003) Houve uma época em 

que as famílias, na sua constituição, eram 

formadas pelos avós, pais, tios e viviam bem 

próximos uns dos outros, mantendo e 

preservando intuitivamente cantigas, lendas, 
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parlendas, provérbios, etc. Cantavam muito 

com as crianças, passando, desta forma, os 

ensinamentos de gerações passadas a 

gerações seguintes. Atualmente, ainda é 

comum em ambientes rurais a reunião de 

pessoas para contar “causos” e neste momento 

típico acontecer enriquecendo as explanações 

de formas de transmissão de conhecimentos, 

em que as pessoas levavam em suas 

bagagens, interiorizando-as e proporcionando 

aprendizagens.  

Hoje, principalmente nas grandes cidades, 

percebemos uma situação bastante diferente. 

Há preocupação com a natalidade, gerando um 

número menor de componentes nas famílias, 

com vida atribulada e pouco tempo disponível 

para as crianças, em virtude de os pais 

trabalharem consumindo seu tempo com 

atividades específicas deixando a convivência 

mais longa com as crianças. O resultado é uma 

lacuna na transmissão de narrativas, e menos 

ainda o encanto para a construção de fantasias 

essenciais a uma criança. Assim, as mesmas 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

748 

 

se afastam do cotidiano das cantigas de ninar, 

de canções que contam histórias e para bater 

palmas e pés, músicas acompanhadas com 

expressão corporal e para se balançarem no 

cavalinho de pau, rimas e parlendas, músicas 

e versos para sortear jogadores, canções de 

contar dedinhos, que terminam por tocar no 

bebê, fazendo cócegas, dando um abraço, tudo 

se perdendo no tempo! Em função disso, surgiu 

à necessidade de aulas de iniciação musical 

nas escolas. Estas aulas até então engatinham 

no sentido de se propor ensinamentos que 

realmente contribuam na formação da criança 

e como meio de se integrar com outras 

disciplinas, proporcionando uma real 

assimilação de conhecimentos, percebendo e 

estabelecendo elos que permitam a 

comunicação entre a música e a criança, 

tornando o indivíduo, participativo e 

conhecedor de suas habilidades levando-o a 

conviver com a linguagem musical e coma 

música. 
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E demonstrando a relevância de educadores 

comprometidos e crentes da importância do 

ensino da música desde a primeira infância e 

para a vida do indivíduo. 

 

 

Justificativa 

           

Seria de fundamental importância ressaltar a 

situação curricular atual da educação musical 

em nossa sociedade, sendo está feita por 

alguns planejadores de educação distantes do 

pensar dos alunos como mais que 

consumidores de sons e imagens. Estes, 

supostamente, devem compor os elementos 

das linguagens, configurando assim um meio 

curricular (o que se supõe que os alunos 

devam aprender para compreender e agir no 

mundo em que vivem) baseado em formulas 

pré-estabelecidas, como na mídia que 

possibilitam o “gosto” do individuo de maneira 

personalizada. Propondo aos alunos em suas 

práticas diárias atividades que parecem 
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valiosas pela participação ativa dos mesmos, 

porém sem pensar o que os alunos aprendem 

com isso. Interpretam o ponto de vista de forma 

infantil o que, na verdade, faz parte do universo 

adulta, transpondo aos educandos valores 

equivocados e superficiais. 

Reportando-nos, a Debray: 

“[...] A educação é cinza como um avental. 

Enquanto o cultural é colorido como nossa tela 

de projeção(...). Os atuais currículos de arte 

costumam enfatizar a dualidade em que vivem 

os alunos ( e muitos docentes): a escola faz 

ascender à liberdade da mente por meio de 

algumas coações físicas, enquanto que a 

cultural se dedica a uma captura dos espíritos 

pelo subterfúgio das sensações(...)”3.  

 

Este panorama e dualidade estão registrados 

por Marisa Trench Fonterrada4, numa 

bibliografia atualizada e eminentemente 

 
3 DEBRAY, R.El Estado Seductor.Buenos 

Aires,Manantial,1996 
4 FONTERRADA, Marisa Trench.De tramas e 

Fios.São Paulo,UNESP, 2005 
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reconhecida sobre o tema da educação 

musical no Brasil. Diz à autora que: 

“[...] Caso se acredite no valor da música e da 

educação musical para o ser humano, e caso 

se compreenda que os costumeiros 

mecanismos de que se dispõe para a ação 

educativa não conseguem entender a 

demanda atual, será possível compartilhar da 

convicção de que as operações em rede são a 

única maneira disponível de responder às 

circunstâncias e atender às demandas da 

atualidade”5. 

Fonterrada afirma também que 

[...] “Até que se descubra o real papel da 

música, até que cada indivíduo em particular e 

a sociedade como um todo se convença de que 

ela é uma parte necessária e não periférica da 

cultura humana, até que se compreenda que 

seu valor é fundamental, ela terá dificuldades 

para ocupar um lugar proeminente no sistema 

educacional. Em face do que se apresentou, 

 
5 Op.Cit. p329. 
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fica a esperança de que a universidade saiba 

romper a torre de marfim e instalar a guerrilha 

de que fala Umberto Eco, de modo a atacar de 

frente a indigência cultural a que a escola está 

submetida e reconhecer a relevância das artes 

e, principalmente, da música, nesse processo. 

Como ‘antenas do mundo’, as artes já se deram 

conta disso a partir do início do século XX. 

Cabe agora aos educadores e demais 

membros da comunidade universitária 

assumirem esse papel.”6 

 

Demonstrando a inadequação das práticas 

atuais e colocando o educador como elemento 

fundamental para que com suas práticas 

diárias, leve a arte a ter o mesmo peso 

específico que outras formas de conhecimento 

como as derivadas da história e da matemática, 

ressaltando que vinculamos pela música 

sentidos, delineando e fortalecendo no 

educando sua identidade em relação às 

 
6 Op.Cit., p329 
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capacidades de discernir, valorizar, interpretar, 

compreender, representar sentir e imaginar. 

Reportando-se ao fato de que o caminho da 

música para esta prática deva ser reconhecido 

e respeitado sendo está a música uma 

disciplina única e não periférica da cultura 

humana, se iniciando nas universidades e 

futuramente chegando às escolas 

fundamentais e no indivíduo em sua totalidade. 

Existem algumas bibliografias do assunto, 

inclusive a LDB vigente colocando a música 

como linguagem. Porém, em poucos 

momentos são colocados caminhos, soluções 

e cursos regulamentados e comprometidos 

com o objetivo final para que estes sejam 

alcançados. Demonstrando desta forma a 

importância de profissionais pesquisadores 

para que aconteçam discussões ampliando as 

possibilidades e os conceitos do tema da 

educação musical. Procurando uma 

conscientização de sentimentos e participação 

de todos para mudanças gradativas, porém 

com prazos pré-fixados da obtenção de 
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resultados no processo de 

ensino/aprendizagem da música. 

Já sobre a importância da música desde a 

primeira infância e desta sensibilização ser 

encenada com temas musicais da cultura 

materna de cada indivíduo e de seu país como 

referências, Cecília Meireles coloca que: 

 

“ O folclore faz parte da cultura geral. Não se 

pode admitir, mesmo num homem comum, o 

desconhecimento do folclore. É uma espécie 

de humanismo pré-escolar... Uma criatura que 

não sabe canções de roda, adivinhações, 

brinquedos, histórias, parlendas, não teve 

infância, está mutilada, não pode ser feliz, não 

pode educar seus filhos, não entende nada de 

si nem dos seus conterrâneos, nem do homem 

em lugar nenhum do mundo [...]”7 

 

Num sentido semelhante, Teca Alencar afirma 

que 

 
7 MEIRELES,Cecília.Estudo do jornal “A 

manhã”.São Paulo,1942,p.02 
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“[...] o desenvolvimento da criança com o 

universo sonoro começa ainda antes do 

nascimento; na fase intrauterina os bebês já 

convivem com âmbito de sons provocados pelo 

corpo da mãe, como o sangue que fluir nas 

veias a respiração e a movimentação dos 

intestinos. A voz materna também constitui 

material sonoro especial e referência afetiva 

para eles. Os bebês e as crianças interagem 

permanentemente com o ambiente sonoro que 

os envolve, logo com a música, já que o ouvir, 

cantar e dançar são atividades presentes na 

vida de quase todos seres humanos ainda que 

de diferentes maneiras. Podemos dizer que o 

processo de musicalização dos bebês e das 

crianças começa espontaneamente, de forma 

intuitiva, por meio do contato com toda a 

variedade de sons do cotidiano, incluindo aí a 

presença da música. Neste sentido as cantigas 

de ninar, as canções de roda, parlendas e todo 

tipo de jogo musical têm grande importância, 

pois é por meio de interações que se 

estabelece com os bebês o desenvolvimento 
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de um repertório, que lhes permitirá comunicar-

se pelos sons. (...) Os momentos de troca e 

comunicação sonoro-musicais, favorecem o 

desenvolvimento afetivo e cognitivo, bem como 

a criação de vínculos fortes, tanto com adultos 

quanto com a música. A criança é um ser 

“brincante” e, brincando, faz música, pois assim 

se relaciona com o mundo que descobre a 

cada dia. Fazendo música, ela, 

metaforicamente, ‘transforma-se em sons’, 

num permanente exercício: Receptiva e 

curiosa, a criança pesquisa materiais sonoros, 

’descobre instrumentos’, inventa e imita 

motivos melódicos e rítmicos e ouve com 

prazer à música de todos os povos. 

Desenvolvendo o prazer ao ouvir e fazer 

música”.8 

 

E quanto a este brincar no desenvolvimento da 

música e, sobretudo, do ser temos T.M. 

Kishimoto e Vygotski. O primeiro afirma que “o 

 
8 BRITO,Teca Alencar de.Música na 

educação.São Paulo.Peirópolis.2003p.35 
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brincar permite aprender a lidar com emoções. 

Pelo brincar a criança equilibra tensões 

provenientes de seu mundo cultural 

construindo sua individualidade, marca 

pessoal, personalidade”.9 

Já Vygotski observa que, “pelo brincar a 

criança reorganiza suas experiências. Oferecer 

oportunidades para criança brincar é criar 

espaço para reconstrução do conhecimento”. 10 

Concluindo que é de imensa importância para 

o desenvolvimento do indivíduo da sociedade e 

de um país a disponibilidade de profissionais 

gabaritados, que ministrem aulas, para que se 

atinja graus mais avançados de consciência e 

conhecimentos em todas as linguagens 

empenhadas em procurar caminhos e 

soluções, pela bandeira da educação seja ela 

musical ou não. E da importância também em 

ter escolas, fundamentais, médias e superiores 

preocupadas com o processo de formação de 

 
9 KISHIMOTO,T.M.Jogo,brinquedo,brincadeira e 

a educação.São Paulo,Cortez.2001.p.20. 
10 VYTOGSKI,L.S.Jogo,brinquedo,brincadeira e 

a educação.São Paulo.Cortez.2001.p.20. 
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educadores vinculados à música afetivamente 

e coerentemente. 

Pedagogos apontam que a primeira infância é 

a época mais indicada para a recepção e 

devolução dos sons, dada a espontaneidade 

das respostas musicais características da 

maior parte dos educandos. Além disso, 

estudos comprovam que o adiamento da 

educação musical provoca na criança uma 

conduta puramente receptiva dificultando-as 

em responder musicalmente. Gainza enfatiza 

que “a necessidade de colocar a criança o mais 

cedo possível em contacto com a música, para 

que constitua, ao lado do idioma materno, um 

segundo idioma. O fato de uma criança 

mostrar-se comumente como um ser 

espontâneo e livre de bloqueios dá-lhes 

condições melhores para entrar em contacto 

com a música”.11 

Psicólogos são unânimes em afirmar que as 

crianças expostas a um ambiente auditivo e 

 
11 GAINZA. Violeta.La Iniciacion musical del 

niño, Buenos Aires.Ricorde Americana,1964,p. 04.    
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musicalmente rico durante os primeiros meses 

de vida desenvolvem-se mais rapidamente do 

que aquelas que não têm um ambiente 

favorável. Nesse âmbito, a música mostra-se 

como o caminho mais curto em alguns seres 

para o desenvolvimento de certas habilidades, 

sendo que algumas partes do cérebro 

desempenham papéis importantes na 

percepção e produção da música. Mesmo que 

a capacidade musical não seja tipicamente 

considerada uma capacidade intelectual, como 

a matemática, ela se qualifica a partir de 

nossos critérios, e merece ser considerada; 

tendo em vista os comentários acima citados, a 

inclusão da música nas grades curriculares 

está empiricamente justificada. 

Bronfenbrenner (apud Lowenfeld) atesta “que 

as crianças criadas em uma atmosfera sem 

estímulo, sem atrativos e ainda sem carência 

afetiva não se desenvolvem normalmente em 

todas as fases do seu crescimento”.12 

 
12 lOWENFElD,Viktor.Desarrolo de la capaciadd 

ceadora, Buenos Aires, Kapelusz , 1961, p. 118 
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Portanto nosso potencial para aprender nunca 

é tão elevado como quando se nasce, e que a 

partir daí diminui gradativamente. Desta forma, 

o período mais importante para a 

aprendizagem ocorre desde o nascimento (ou 

mesmo antes) até os dezoito meses, quando a 

criança aprende através da exploração e a 

partir da orientação não-estruturada, que lhe 

proporcionam os pais e outras pessoas que 

dela cuidam. Aquilo que uma criança aprende 

durante seus primeiros cinco anos de vida 

forma os alicerces para todo o subsequente 

desenvolvimento educativo.  

Finalmente, a notação musical oferece um 

sistema simbólico acessível e lúcido para 

complementação do processo de 

sensibilização musical do educando. 

Culminado em músicos completos e 

principalmente em ouvintes conscientes das 

qualidades e sentidos da música. Assim 

devendo ser, consumidores de músicas de 

qualidade e embasados literalmente nos 
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educadores e na formação dada pelos mesmos 

a estes educandos. 

Considerações Finais 

           

            Um dos objetivos do artigo é identificar 

os motivos e os momentos da ruptura da 

música principalmente a de cultura Popular 

Brasileira de tradição oral, com a linguagem 

educacional e de formação do educando e do 

educador em escolas e no convívio familiar. 

     Entendendo que as disciplinas 

escolares são resultantes do controle que as 

Instituições Escolares exercem sobre os 

saberes, fazendo-se nas últimas décadas com 

que a escola ensine “conteúdos” distantes do 

que preocupa disciplina, no caso a formação 

social, afetiva e educacional do ser humano em 

sua totalidade. Desta forma fragmenta o 

conhecimento e distancia-o das referências do 

cotidiano dos alunos e da escola, sendo 

fundamental para que aconteçam 

modificações, análises, práticas pesquisas e 

interpretações do mesmo, para que a música 
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principalmente de tradição oral e instrumental 

popular seja compreendida como disciplina 

única em grades curriculares desde cursos 

superiores até escolas de base e 

conservatórios musicais. 

Especificamente procurou-se traçar um perfil 

da música de cunho popular, com especial 

enfoque as práticas pedagógicas em 

universidades com cursos para educadores. As 

chaves fundamentais para esta análise estão 

no olhar e na prática atenta da relação entre a 

música, a cultura de tradição oral popular 

brasileira musical, ideologia e educação. 
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O QUE É A ANDRAGOGIA 
 

Nely Miwa Ishii 
 

 

1) Em pleno século XXI – 

após anos de conquistas –, o principal tema 

que vêm sendo alvo de discussões é o 

desemprego recorde no país. Com as 

transformações ocorridas, o número de 

desempregados cresceu muito e a busca por 

profissionais cada vez mais qualificados vêm 

transformando o perfil do emprego e do 

empregado. 

2) Mas o que o desemprego 

tem a ver com educação? Muito, pois muitos 

procuram na educação uma forma de retornar 

ao mercado de trabalho, muitos são aqueles 

que buscam se aperfeiçoarem ou até 

aprender o que não foi aprendido na “idade 

certa”. Mas será que o professor está apto a 

levar o seu aluno de volta ao mercado de 

trabalho? 

Essa é uma pergunta difícil. 

Educar o adulto significa muito mais que 
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ensinar ler e escrever. Significa educar para um 

mundo melhor, uma vida mais digna, de 

direitos iguais e poder de decisão. E as 

mudanças dos últimos anos forçam a busca de 

novas formas de ensino e aprendizagem.  

Hoje se discute muito a 

importância de reconhecer as necessidades 

dos nossos alunos adultos. E foi assim que 

nasceu a Andragogia (Andros = homem, Agein 

= conduzir, Logos = ciência). Deve-se 

concordar que o adulto, mesmo analfabeto, 

traz consigo uma gama muito grande de 

experiências. E o professor não deve ignorá-

las. 

O professor deve perceber que o 

aluno adulto está a procura de novos desafios, 

precisam que o professor auxiliem a 

compreender o conteúdo de forma que eles 

consigam praticar o que está sendo ensinado, 

não são mais meros aprendizes passivos. 

É esse o ponto de partida deste 

trabalho, ou seja, chamar a atenção do 

professor para a necessidade de se determinar 
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as diferenças entre a educação da criança para 

uma educação de adultos, assim, aborda a 

importância do conhecimento da Andragogia 

no processo de aprendizagem, destacando a 

necessidade do professor levar em 

consideração as experiências que o seu aluno 

carrega e como elas irão contribuir no processo 

de ensino e aprendizagem em sala de aula. 

Por isso, é indispensável que o 

professor aprenda a ensinar e que esteja alerta 

às necessidades de seus alunos. 

Enfim, mais importante do que 

abordar a utilização da Andragogia em sala de 

aula é contribuir para o processo de formação 

do próprio professor, pois cabe a ele uma 

formação capaz de relacionar o aprendizado à 

realidade dos seus alunos, trabalhando com 

qualidade de ensino, e qualidade de ensino 

significa estar sempre se atualizando, 

pesquisando. 

 

Ao ingressar na faculdade, 

sonhava em abrir uma escola de Educação 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.8 n.8, p.1-786, set.2019 

768 

 

Infantil e, ainda durante o curso, percebi o 

quanto era difícil tornar o meu sonho realidade, 

devido a falta de experiência na área. 

Após o 1osemestre, fui obrigada a 

iniciar os estágios que o curso impõe e, sem 

escolha, comecei a estagiar a noite em uma 

escola municipal, em um curso de jovens e 

adultos. 

Durante os estágios, pude notar 

que alguns professores não estavam 

preparados para lidar com as necessidades 

que os seus alunos apresentavam no curso de 

educação de jovens e adultos. Muitos alunos 

tinham a preocupação de aprender, mas 

trabalhando conteúdos significativos para eles, 

diferentes dos conteúdos voltados para 

crianças do Ensino Fundamental. 

É interessante notar que os 

PCN´s foram introduzidos na escola a fim de 

auxiliar os professores no processo ensino-

aprendizagem, mas estão voltados apenas 

para crianças do Ensino Fundamental e, em 

nenhum momento esclarece como o professor 
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deve lidar com dificuldades enfrentadas em 

sala de aula com os adultos. Por outro lado, 

trabalha pontos importantes sobre ética, 

pluralidade cultural, respeito e cidadania. 

Procurando saber mais sobre 

educação de adultos, encontrei textos sobre 

Andragogia, e então, o que deveria ser uma 

tese sobre educação de jovens e adultos, se 

transformou em um estudo voltado a entender 

mais sobre os benefícios que a Andragogia 

pode trazer para a aprendizagem dos adultos, 

algo que me chamou muito a atenção.  

E o que é enfim a Andragogia? 

Andragogia é a arte destinada a auxiliar os 

adultos a aprender e a compreender o 

processo de aprendizagem dos adultos, uma 

visão diferente da Pedagogia. Mas, mesmo no 

século XXI, após anos de trabalhos sobre 

Andragogia, ainda se utiliza a Pedagogia para 

ensinar adultos. 

Para que houvesse melhor 

desenvolvimento no trabalho em sala de aula, 

tanto por parte do aluno quanto do professor, 
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deveria ser obrigatório, para o professor, o 

mínimo de conhecimento de Andragogia, ou, 

pelo menos, que ele tenha lido a respeito, pois 

o modo de apreender conhecimento do adulto 

é diferente da criança, o adulto busca 

conhecimento para crescimento pessoal e 

profissional. 

Cabe aos professores superar as 

barreiras da superficialidade em seu trabalho, 

buscando uma preparação sólida e uma 

formação que os façam dominar os 

conhecimentos relacionados à realidade dos 

nossos alunos adultos. 
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Arte e literatura infantil na escola 
 

Rodrigo Tavares da Silva 

 

Resumo 

 

A aprendizagem da Arte, utilizada no contexto 

educacional a literatura infantil, de acordo com Zilberman 

(2003), assinala a um conhecimento de mundo - ao ser 

aproveitada em seu caráter ficcional – que pode 

proporcionar à instituição uma ruptura com a educação 

tradicional que, por sua vez, passa a ser encarada como 

incoerente. Para a autora, a literatura infantil, sem se 

confundir com uma missão pedagógica, realiza uma função 

formadora. 

 

Desenvolvimento 

Regina Zilberman enfatiza ainda, que a literatura 

infantil é abordada como agente de conhecimento, pelo 
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fato de propiciar questionamento de valores sociais, 

referindo-se à literatura como um tipo de arte da palavra, 

nas palavras autora: 

O desdobramento dessas questões 

unifica os ensaios, que visam encetar um 

diálogo com uma modalidade de 

produção artística por muito tempo 

votada ao silêncio, devido à mordaça 

que a sociedade, regida pela norma 

adulta, usou para abafar a voz da criança 

e de todos os objetos culturais relativos 

ao seu mundo e às suas formas de 

expressão. (ZILBERMAN, 2003, p. 12) 

Em seu livro A literatura infantil na escola, a autora 

cita que até os dias de hoje a literatura infantil ainda não é 

bem aceita como arte, sendo que na presença do objetivo 

didático essa literatura acaba por fazer parte de uma 

atividade que se compromete com a dominação da criança 

(ZILBERMAN, 2003). 

Segundo as Orientações Curriculares: Proposição 

de Expectativa de Aprendizagem Para o Ensino 

Fundamental em Artes no ciclo II (2007) a sala de aula é 

local de negociação de sentido, onde devem ocorrer trocas 
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culturais, de conflitos e significações, cabendo à escola 

analisar, refletir, ressignificar e ampliar o patrimônio cultural 

dos estudantes e dos professores, que a ela chegam, estes 

que trazem consigo conceitos e valores culturais sobre as 

artes construídos em suas experiências de vida. Além 

disso, no campo dos saberes das artes, entende-se 

atualmente que, mais do que propiciar experiências 

estéticas, manifestações ou produções artísticas 

proporcionam também experiências culturais capazes de 

formar e modelar desejos, sonhos, ações e atitudes 

correspondentes à formação das subjetividades, nesse 

sentido quanto mais um artista e um fruidor de arte tiverem 

consciência da diversidade cultural e dos princípios que as 

regem em diferentes tempos e lugares, maior será sua 

competência cultural para a compreensão da grande 

responsabilidade que possuem as diferentes formas de 

artes na formação das subjetividades, dentre elas 

encontramos a literatura infantil. A manifestação artística 

tem em comum com o conhecimento científico, técnico ou 

filosófico seu caráter de criação e inovação. Basicamente, 

o ato criador, em qualquer dessas formas de 

conhecimento, estrutura e organiza o mundo, respondendo 
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aos desafios que dele decorrem, num constante processo 

de transformação do homem e da realidade que o cerca. O 

produto da ação criadora é resultante do acréscimo de 

novos elementos estruturais ou da alteração de outros. 

Regido pela necessidade básica de ordenação, o espírito 

humano cria, continuamente, sua consciência de existir por 

meio de manifestações variadas. O ser humano sempre 

organizou e classificou os fenômenos da natureza, o ciclo 

das estações, os astros no céu, as diferentes plantas e 

animais, as relações sociais, políticas e econômicas, para 

compreender seu lugar no universo, procurando a 

significação da vida. Tanto a ciência quanto a arte, 

respondem a essa necessidade mediante a construção de 

objetos de conhecimento que, juntamente com as relações 

sociais, políticas e econômicas, sistemas filosóficos e 

éticos, formam o conjunto de manifestações simbólicas de 

uma determinada cultura. Ciência e arte são, assim, 

produtos que expressam as representações imaginárias 

das distintas culturas, que se renovam através dos tempos, 

construindo o percurso da história humana. A própria idéia 

de ciência como disciplina autônoma, diferente da arte, é 

produto recente da cultura ocidental. Nas antigas 
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sociedades tradicionais não havia essa distinção: a arte 

integrava a vida dos grupos humanos, impregnada nos 

ritos, cerimônias e objetos de uso cotidiano; a ciência era 

exercida por curandeiros, sacerdotes, fazendo parte de um 

modo mítico de compreensão da realidade. Mesmo na 

cultura moderna, a relação entre arte e ciência apresenta-

se de diferentes modos, do início do mundo ocidental até 

os dias de hoje. Nos séculos que se sucederam ao 

Renascimento, arte e ciência eram cada vez mais 

consideradas como áreas de conhecimento totalmente 

diferentes, gerando uma concepção ardilosa, segundo a 

qual a ciência seria produto do pensamento racional e a 

arte, pura sensibilidade. Na verdade, nunca foi possível 

existir ciência sem imaginação, nem arte sem 

conhecimento. Tanto uma como a outra são ações 

criadoras na construção do devir humano. O próprio 

conceito de verdade científica cria mobilidade, torna-se 

verdade provisória, o que muito aproxima estruturalmente 

os produtos da ciência e da arte. Os dinamismos do 

homem que apreende a realidade de forma poética e os do 

homem que a pensa cientificamente são vias peculiares e 

irredutíveis de acesso ao conhecimento, mas, ao mesmo 
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tempo, são dois aspectos da unidade psíquica. Há uma 

tendência cada vez mais acentuada nas investigações 

contemporâneas no sentido de dimensionar a 

complementaridade entre arte e ciência, precisando a 

distinção entre elas e, ao mesmo tempo, integrando-as 

numa nova compreensão do ser humano. Nova, mas nem 

tanto. Existem muitas obras sobre o fenômeno da 

criatividade que citam exemplos de pessoas que 

escreveram a respeito do próprio processo de criação. 

Cunha (1991) em seu livro Literatura infantil: teoria 

e prática, concernente a educação, afirma que o que se 

pretende com a literatura infantil é que as crianças a 

tenham como meio de enriquecimento, considerando a 

relevância da literatura, a autora pondera sobre a 

importância de que a escola desenvolva nos alunos formas 

de lazer ativas, propícias a tornar o indivíduo crítico, 

criativo, produtivo e mais consciente. 

Aprender arte é desenvolver gradativa e 

progressivamente um percurso de criação pessoal 

adubado, ou seja, alimentado pelas interações 

significativas que o aluno realiza com aqueles que trazem 
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informações pertinentes para o processo de aprendizagem 

e com o seu próprio andamento de criador. Fazer arte e 

refletir sobre o trabalho artístico que elabora, assim como 

sobre a arte que é e foi concretizada na história, podem 

garantir ao aluno uma situação de aprendizagem acoplada 

com os valores e os modos de produção artística nos meios 

socioculturais. Ensinar arte em consonância com os modos 

de aprendizagem do aluno significa, então, não isolar a 

escola da informação sobre a produção histórica e social 

da arte e, ao mesmo tempo, garantir ao aluno a liberdade 

de imaginar e construir propostas artísticas, seja elas 

pessoais ou grupais, com alicerce em finalidades próprias. 

E tudo isso conectado aos aspectos lúdicos e prazerosos 

que se apresentam durante a atividade artística. Assim, 

aprender com sentido e prazer está associado à 

compreensão mais clara daquilo que é ensinado. Para 

tanto, os conteúdos da arte jamais podem ser banalizados, 

mas devem ser ensinados por meio de situações e/ou 

propostas que alcancem os modos de aprender do aluno e 

garantam a participação de cada um dentro da sala de 

aula. Tais orientações favorecem o emergir de formulações 

pessoais de ideias, hipóteses, teorias e formas artísticas. 
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Progressivamente e por meio de trabalhos consecutivos 

essas formulações tendem a se aproximar de modos mais 

organizados de fazer e pensar sobre arte. Adentrar o aluno 

do primeiro ciclo do ensino fundamental às origens do 

teatro ou aos textos de dramaturgia por meio de histórias 

contadas pode despertar maior empenho e curiosidade 

sem perder a inteireza dos conteúdos e história. Compete 

ao professor escolher os modos e recursos didáticos 

ajustados para apresentar as informações, observando 

sempre a necessidade de introduzir formas artísticas, 

porque ensinar arte com arte é a passagem mais decidida. 

Em outras palavras, o texto literário, a canção e a imagem 

ocasionarão mais conhecimentos ao aluno e serão mais 

enérgicos como portadores de conhecimento e sentido. O 

aluno, em situações de aprendizagem, precisa ser 

convidado a se exercitar nas práticas de aprender a atuar, 

ver,  ouvir, observar, tocar e refletir sobre elas. É papel da 

escola incluir as informações sobre a arte produzida nos 

âmbitos regional, nacional e internacional, abrangendo 

criticamente também aquelas brotadas pelas mídias para 

democratizar o conhecimento e ampliar as possibilidades 

de participação social do aluno. 
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Conforme Aranha e Martins (1993) quando se fala 

de educação em Arte propõe-se um caminho de 

convivência com obras de arte, sejam as que estão 

rotuladas em museus e galerias ou as que se encontram 

em praças públicas, em casas de amigos, as anônimas, as 

de teatros e cinemas, televisão ou rádio, as que estão nas 

ruas, , em jardins, em túmulos, enfim, muitas vezes passa-

se por eles sem enxergá-las, pois para procurá-las ou 

percebê-las é preciso uma certa intenção. É só através do 

contato aberto e eclético que é possível afinar a 

sensibilidade para as sutilezas de cada obra de arte sem a 

necessidade de imposição dos nossos padrões subjetivos 

marcados por nossa história, pelo lugar e época em que 

vivemos, ou pela classe social. Através da arte podemos 

nos sintonizar com outras épocas, outras histórias e com o 

outro, numa relação de intersubjetividade por vias não 

racionais, neste sentido a arte serve de lugar propício ao 

encontro e nos une de forma intuitiva. Percorrendo este 

caminho, chegamos a questão do sentir como algo para 

ser aprendido, pois é comum a tentativa de enquadrar a 

arte num sistema de racionalidade mantendo-a em certa 
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distância onde a obra não é recebido através do 

sentimento.  

Considerando a literatura infantil no contexto atual, 

é importante que haja na escola rompimento com suas 

limitações, como enfatiza Zilberman: “É essa possibilidade 

de superação de um estreitamento de origem o que a 

literatura infantil oferta à educação” (ZILBERMAN, 2003, 

p.30). 
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