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REFLEXÕES SOBRE AVALIAÇÃO DA
APRENDIZAGEM
Alessandra Dagmar Costa Silva

RESUMO
A avaliação da aprendizagem tem sido uma temática
bastante explorada pelos pesquisadores e vem
ganhando cada vez mais espaço nas discussões
dentro das escolas. Contudo, é fundamental que
uma proposta avaliativa tenha por finalidade um
caráter processual, contínuo e sistemático,
acontecendo não em momentos isolados, mas, sim,
ao longo de todo o período em que ocorre o
desenvolvimento da aprendizagem. A presente
pesquisa abordou que é preciso conhecer e analisar
as formas de avaliação que estão sendo
empreendidas atualmente na educação.
Palavras chave: avaliação, teoria e aprendizagem.
ABSTRACT
The evaluation of learning has been a theme that has
been widely explored by researchers and has been
gaining more and more space in discussions within
schools. However, it is essential that an evaluation
proposal has a procedural, continuous and
systematic character, taking place not in isolated
Alessandra Dagmar Costa Silva
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moments, but, rather, throughout the period in which
the development of learning occurs. The present
research approached that it is necessary to know and
analyze the forms of evaluation that are currently
being undertaken in education.
Keywords: assessment, theory and learning.
INTRODUÇÃO
O exercício da cidadania e o compromisso
com a sociedade exigem que a verdadeira função da
educação se concretize, dando conta da
socialização e democratização do conhecimento
como direito de todos. Nessa perspectiva, a
educação deve repensar suas práticas pedagógicas.
Na educação se inclui a avaliação, que é o
objeto de análise do presente trabalho. Partiu-se do
princípio de que é necessário entendê-la como um
dos
componentes
do
processo
de
ensino/aprendizagem. E isto exige um repensar
sobre os conceitos de conhecimento, sociedade e
educação, para que se possa resgatar a visão da
totalidade da questão. A avaliação fornece formas
que instrumentalizam o professor para saber qual o
caminho percorrido e onde seu aluno se encontra,
além de quais atitudes devem ser tomadas para que
juntos possam chegar à construção de um resultado
satisfatório.
Numa perspectiva construtiva e atual, o
professor e o aluno são responsáveis pelo processo
avaliativo, de uma maneira solidária. Para isso o
Alessandra Dagmar Costa Silva
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professor deve renunciar a qualquer espécie de
práticas avaliativas autoritárias e compreender que
essa sua atuação é uma tarefa que deve ser
solidária e democrática, como afirma FREIRE (2002,
p.127):
Se, na verdade, o sonho que nos
anima é democrático e solidário, não
é falando aos outros, de cima pra
baixo, sobretudo, como se fossemos
os portadores da verdade a ser
transmitida
aos
demais,
que
aprendemos a escutar, mas é
escutando que aprendemos a falar
com eles.

Cabe a escola ser um instrumento que reverta
a dominação ideológica imposta à educação na
elaboração de um projeto que possa trazer
resultados concretos. A nova função escolar já não
é mais unicamente a de ensinar, mas sim, ensinar a
aprender, escolher, organizar-se e ser capaz de
concentrar-se, preparando o cidadão para a
sociedade. A avaliação nas escolas também deve
passar por uma transformação, pois não é cabível
que a mesma seja passível apenas da subjetividade
do professor, como se este fosse o dono da verdade.
DEFINIÇÕES DE AVALIAÇÃO
Habitualmente, quando se fala de avaliação
se pensa, de forma prioritária ou mesmo exclusiva
nos resultados obtidos pelos alunos. Conforme
ZABALA (1998, p.195):
Alessandra Dagmar Costa Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

9

Hoje em dia, este continua sendo o
principal
alvo
de
qualquer
aproximação ao fato avaliador. Os
professores, as administrações, os
pais e os professores se referem a
avaliação como o instrumento ou
processo de avaliar o grau de
alcance, de cada menino ou menina,
em relação a determinados objetivos
previstos
nos
diversos
níveis
escolares. Basicamente, a avaliação
é considerada como um instrumento
sancionador e qualificador, em que o
sujeito da avaliação é aluno e
somente o aluno, e o objeto da
avaliação são as aprendizagens
realizadas segundo certos objetivos
mínimos para todos.

Mas, segundo CAPPELLETTI (1999, p.5)
avaliação é mais do que isso:
Quando falamos em avaliação,
certamente não estamos atribuindo
ao termo o mesmo significado porque
não há um só tipo de avaliação. A
avaliação é uma constante na vida.
Nas interações cotidianas, em casa,
em nossa trajetória profissional, ou
em nossas atividades de lazer, a
avaliação sempre se faz presente e
inclui um julgamento de valor sobre
nós mesmos, sobre o que estamos
fazendo e sobre o resultado de
nossos
trabalhos.
Em
algum
momento, no transcurso de nossas
ações,
estaremos
fazendo
avaliações, através de respostas a
Alessandra Dagmar Costa Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

10

questões do tipo: Como é que estou
me sentindo? Estou gostando de
estar onde estou, do que estou
fazendo? Está valendo a pena estar
aqui? A minha decisão foi acertada.

Quem tem o real interesse em produzir
conhecimento para melhoria da qualidade do ensino
no Brasil dificilmente encontrará melhor via de
estudo que não aquela que inicia pelo quesito
avaliação. É ela que, inevitavelmente, remeterá aos
outros componentes do ensino: currículo,
professores, planejamento, conteúdos, organização
de tempo e de espaço, metodologia de ensino entre
outros. Segundo BOZZA (2004, p. 9):
É a concepção de avaliação, e
consequentemente a sua prática,
que desvelará o que se faz e o que
se pensa a respeito do ensino
naquela instituição ou naquela sala
de aula. Mais do que isso: talvez a
forma de avaliar demonstre o que se
faz e o que se pensa a respeito das
relações sociais também, pois a
avaliação é a síntese da maneira de
se ler e de se representar o mundo
dentro da escola. É a produção da
sociedade que se quer reproduzida
ou transformada. E, enfim, a
materialização das relações de poder
em micro escala.

Refletir sobre avaliação é planejar o mundo.
Pode ser para transformar ou deixá-lo como está.
Depende de cada pessoa e da contribuição que a
Alessandra Dagmar Costa Silva
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mesma seja capaz de deixar para a sua época,
porque as pessoas estão sempre prontas para
aprender e para mudar. FREIRE (1972, p.16):
Frente a este “universo” de temas
que dialeticamente se contradizem,
os homens tornam suas posições
também contraditórias, realizando
tarefas,
em
favor,
uns,
da
manutenção das estruturas, outros,
da mudança.

Esse trabalho busca a transformação, por
isso procura contextualizar seu conteúdo de forma a
respaldar a reflexão mais premente na educação
atual: avaliar de que forma e para quê? Mas para
que isso aconteça é necessário se definir o que vem
a ser avaliação.
O QUE É AVALIAÇÃO?
Pode-se definir a palavra Avaliar como sendo
“...dar valor ou conceito à algo ou a alguém”. A
avaliação escolar é um dos meios pelos quais se
pode conhecer os alunos. Ela permite acompanhar
os seus passos no dia-a-dia. Descreve as trajetórias,
os problemas e as potencialidades do aluno,
favorecendo que o trabalho de ensino-aprendizagem
se dê de forma coerente com os objetivos e desejos
de educadores e educandos. Os PCN, em BRASIL
(1997, p. 34) define “Avaliar” da seguinte maneira:
Avaliar significa emitir um juízo de
valor sobre a realidade que se
questiona, seja a propósito das
exigências de uma ação que se
Alessandra Dagmar Costa Silva
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projetou realizar sobre ela, seja a
propósito das suas consequências.
Portanto, a atividade de avaliação
exige critérios claros que orientem a
leitura dos aspectos a serem
avaliados.

Já LIBÂNEO (2003, p. 23) acredita que
avaliação é:
...um termo geral que diz respeito a
um conjunto de ações voltadas para
o estudo sistemático de um
fenômeno, uma situação, um
processo, um evento, uma pessoa,
visando a emitir um juízo valorativo.
Considera-se, em geral, que os
processos de avaliação implicam a
coleta de dados (de informação), a
análise e uma apreciação (juízo)
valorativa com base em critérios
prévios, tendo em vista a tomada de
decisões para novas ações.

Através da avaliação, o professor pode dar
seu diagnóstico e ter a ideia do material humano que
têm, das expectativas criadas ou do que pode fazer
para provocá-las quando existe necessidade.
Através
da
avaliação
conhecem-se
os
conhecimentos que a classe já acumulou e os que
ainda não domina e, assim possibilitar a melhoria
dos projetos a serem desenvolvidos.
Em relação à educação, de acordo com
LUCKESI (1996, p.69), a avaliação é um processo
dinâmico e progressivo, por isso a importância do
Alessandra Dagmar Costa Silva
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mecanismo de ação-reflexão-ação na prática
avaliativa. Para este autor, a avaliação deve ser
diagnóstica, visando o avanço e o crescimento do
aluno. LUCKESI (1996, p.69) a conceitua como “....
um juízo de qualidade sobre dados relevantes, tendo
em vista uma tomada de decisão”. DEMO (2001,
p.35) também tem uma visão democrática da
avaliação, acreditando ser ela:
...o
caminho
certo
para
o
aprendizado do aluno, quando parte
de
uma
ação
preventiva
e
diagnóstica e desenvolve-se pela
busca constante de estratégias
necessárias que favoreçam o
crescimento e o progresso do aluno”.

Costuma-se
pensar
em
avaliação,
lembrando-se apenas dos alunos, no entanto
BRASIL (1997, p.41), afirma que não é somente o
aluno que deve ser avaliado:
A avaliação é considerada como
elemento favorecedor da melhoria de
qualidade
da
aprendizagem,
deixando de funcionar como arma
contra o aluno. É assumida como
parte integrante e instrumento de
auto regulação do processo de
ensino e aprendizagem, para que os
objetivos propostos sejam atingidos.
A avaliação diz respeito não só ao
aluno, mas também ao professor e ao
próprio sistema escolar.
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A concepção de avaliação deve, portanto ir
além da visão tradicional, que focaliza o controle
externo do aluno mediante notas ou conceitos, para
ser compreendida como parte integrante do
processo educacional.
Historicamente, a avaliação escolar sempre
foi concebida em forma de exames, para medir o
grau de conhecimento e não para avaliar o que o
aluno já aprendeu efetivamente e o que ainda tem a
construir.
Mesmo
hoje
vivendo
num
regime
democrático, onde a educação fala de princípios
baseados na pedagogia da libertação, ainda não
pudemos contemplar uma avaliação baseada na
autonomia pedagógica.
Segundo Eunice de Moraes Nascimento,
várias são as causas que levam os alunos de uma
escola a se verem amedrontados em dias de
aplicações de provas. Ela é aluna do terceiro ano do
curso de pedagogia da UNIFIEO (Centro
Universitário FIEO). Eunice deu o seguinte
depoimento:
Nunca houve algo que expressasse
tanto medo nos alunos, como as
formas
avaliativas
que
são
empregadas nas escolas, sem contar
que para todos os efeitos, ficamos
debaixo da subjetividade de alguém,
razão está, porque ainda que
saibamos totalmente os conteúdos
da
avaliação,
assim
mesmo
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tememos o resultado em números
que nos será apresentado pelo
professor. Quando eu cursei o
terceiro semestre do curso de
Pedagogia, me lembro bem, como a
avaliação da disciplina Sociologia
deixou toda a sala completamente
em pânico, mesmo sabendo que era
um conteúdo que já havíamos
estudado nos dois semestres
anteriores e que agora só havia
mudado a abordagem.

Enfim, as definições de avaliação podem ser
várias, mas o importante é que, como afirma
GENTILE (2000, p.47) “Se a missão da escola ao
raiar do século XXI é desenvolver as potencialidades
das crianças e transformá-las em cidadãos, a
finalidade da avaliação tem de ser adaptada...”
Avaliação educacional e intervenção pedagógica
A avaliação, ao não se restringir ao
julgamento sobre sucessos ou fracassos do aluno, é
compreendida como um conjunto de atuações que
tem a função de alimentar, sustentar e orientar a
intervenção pedagógica. BRASIL (1997, p.340) diz
que a avaliação:
Acontece
contínua
e
sistematicamente por meio da
interpretação
qualitativa
do
conhecimento construído pelo aluno.
Possibilita conhecer o quanto ele se
aproxima ou não da expectativa de
aprendizagem que o professor tem
em determinados momentos da
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escolaridade,
em
função
da
intervenção pedagógica realizada.
Portanto,
a
avaliação
das
aprendizagens só pode acontecer se
forem
relacionadas
com
as
oportunidades oferecidas, isto é,
analisando a
adequação
das
situações didáticas propostas aos
conhecimentos prévios dos alunos e
aos desafios que estão em condições
de enfrentar.

A avaliação subsidia o professor com
elementos para uma reflexão contínua sobre a sua
prática, sobre a criação de novos instrumentos de
trabalho e a retomada de aspectos que devem ser
revistos, ajustados ou reconhecidos como
adequados para o processo de aprendizagem
individual ou de todo grupo.
Para o aluno, é o instrumento de tomada de
consciência de suas conquistas, dificuldades e
possibilidades para reorganização de seu
investimento na tarefa de aprender. Para a escola,
possibilita definir prioridades e localizar quais
aspectos das ações educacionais demandam maior
apoio.
Tomar a avaliação nessa perspectiva e em
todas essas dimensões requer que a mesma ocorra
durante todo o processo de ensino e aprendizagem
e não somente após o fechamento de semestre ou
bimestre, como é o habitual. Isso possibilita ajustes
constantes, num mecanismo de regulação do
Alessandra Dagmar Costa Silva
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processo de ensino e aprendizagem, que contribui
efetivamente para que a tarefa educativa tenha
sucesso. Segundo BRASIL (1997, p.38) a avaliação
escolar
necessita
de
um
planejamento
acompanhado de uma avaliação preliminar para ser
implementada:
O
acompanhamento
e
a
reorganização do processo de ensino
e aprendizagem na escola inclui,
necessariamente, uma avaliação
inicial, para o planejamento do
professor, e uma avaliação ao final
de uma etapa de trabalho.

A
avaliação
investigativa
inicial
dá
instrumentos ao professor para que ele possa pôr
em prática seu planejamento de forma adequada às
características de seus alunos. Nesse momento o
professor vai se informar sobre o que o aluno já sabe
sobre determinado conteúdo para, a partir daí,
estruturar sua programação, definindo os conteúdos
e o nível de profundidade em que devem ser
abordados.
A avaliação inicial serve para o professor
obter informações necessárias para propor
atividades e gerar novos conhecimentos, assim
como para o aluno tomar consciência do que já sabe
e do que pode ainda aprender sobre um determinado
conjunto de conteúdo. É importante que ocorra uma
avaliação no início do ano; o fato de o aluno estar
iniciando uma série não é informação suficiente para
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que o professor saiba sobre suas necessidades de
aprendizagem.
Mesmo que o professor acompanhe a classe
de um ano para o outro, e tenha registros detalhados
sobre o desempenho dos alunos no ano anterior,
não se exclui essa investigação inicial, pois os
alunos não deixam de aprender durante as férias e
muita coisa pode ser alterada no intervalo dos
períodos letivos. Mas essas avaliações não devem
ser aplicadas exclusivamente nos inícios de ano ou
de semestre; são pertinentes sempre que o
professor propuser novos conteúdos ou novas
sequências de situações didáticas.
É importante ter claro que a avaliação inicial
não implica a instauração de um longo período de
diagnóstico, que acabe por se destacar do processo
de aprendizagem que está em curso, no qual o
professor não avança em suas propostas, perdendo
o escasso e precioso tempo escolar de que dispõe.
Ela pode se realizar no interior mesmo de um
processo de ensino e aprendizagem, já que os
alunos põem inevitavelmente em jogo seus
conhecimentos prévios ao enfrentar qualquer
situação didática.
O processo também contempla a observação
dos avanços e da qualidade da aprendizagem
alcançada pelos alunos ao final de um período de
trabalho, seja este determinado pelo fim de um
bimestre, ou de um ano, seja pelo encerramento de
um projeto ou sequência didática. Na verdade, a
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avaliação contínua do processo acaba por subsidiar
a avaliação final, isto é, se o professor acompanha o
aluno sistematicamente ao longo do processo pode
saber, em determinados momentos, o que o aluno já
aprendeu sobre os conteúdos trabalhados.
Esses momentos, por outro lado, são
importantes por se constituírem boas situações para
que alunos e professores formalizem o que foi e o
que não foi aprendido. Esta avaliação, que
intenciona averiguar a relação entre a construção do
conhecimento por parte dos alunos e os objetivos a
que o professor se propôs, é indispensável para se
saber se todos os alunos estão aprendendo e quais
condições estão sendo ou não favoráveis para isso,
o que diz respeito às responsabilidades do sistema
educacional.
Um sistema educacional comprometido com o
desenvolvimento das capacidades dos alunos, que
se expressam pela qualidade das relações que
estabelecem e pela profundidade dos saberes
constituídos, encontra, na avaliação, uma referência
à análise de seus propósitos, que lhe permite
redimensionar investimentos, a fim de que os alunos
aprendam cada vez mais e melhor e atinjam os
objetivos propostos. BRASIL (1997, p. 56) diz o
seguinte em relação a avaliação e seu caráter
democrático:
Esse uso da avaliação, numa
perspectiva democrática, só poderá
acontecer se forem superados o
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caráter de terminalidade e de
medição de conteúdos aprendidos —
tão arraigados nas práticas escolares
— a fim de que os resultados da
avaliação possam ser concebidos
como
indicadores
para
a
reorientação da prática educacional e
nunca como um meio de estigmatizar
os alunos.

Utilizar a avaliação como instrumento para o
desenvolvimento das atividades didáticas requer
que ela não seja interpretada como um momento
estático, mas antes como um momento de
observação de um processo dinâmico e não-linear
de construção de conhecimento.
Em resumo, segundo a perspectiva esboçada
em BRASIL (1997, p.57), a avaliação deve ser
compreendida como:
•

Elemento
integrador
aprendizagem e o ensino;

•

Conjunto de ações cujo objetivo é o ajuste
e a orientação da intervenção pedagógica
para que o aluno aprenda da melhor
forma;

•

Conjunto de ações que busca obter
informações sobre o que foi aprendido e
como; elemento de reflexão contínua para
o professor sobre sua prática educativa;

entre
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•

Instrumento que possibilita ao aluno
tomar consciência de seus avanços,
dificuldades e possibilidades;

•

Ação que ocorre durante todo o processo
de ensino e aprendizagem e não apenas
em momentos específicos caracterizados
como fechamento de grandes etapas de
trabalho.

Uma concepção como esta pressupõe,
portanto, considerar tanto o processo que o aluno
desenvolve ao aprender como o saber alcançado
com este aprendizado. Pressupõe também que a
avaliação se aplica não apenas ao aluno,
considerando as expectativas de aprendizagem,
mas às condições oferecidas para que isso ocorra.
Avaliar a aprendizagem, portanto, implica avaliar o
ensino oferecido, ou seja, se não há a aprendizagem
esperada significa que o ensino não cumpriu com
sua finalidade: a de fazer aprender.
CONCLUSÃO
A avaliação da aprendizagem como visto
nessa pesquisa, tem sido uma temática bastante
explorada pelos pesquisadores e vem ganhando
cada vez mais espaço nas discussões dentro das
escolas. Contudo, é fundamental que uma proposta
avaliativa tenha por finalidade um caráter
processual, contínuo e sistemático, acontecendo
não em momentos isolados, mas, sim, ao longo de
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todo o período em que ocorre o desenvolvimento da
aprendizagem.
O tema avaliação da aprendizagem constituise um campo fértil de discussão principalmente em
relação à concepção de avaliação e aos modelos
avaliativos. Um dos resultados aqui evidenciados é
que avaliar não é medir. Não se pode confundir
avaliação da aprendizagem com mensuração de
rendimentos.
Assim, estabelecer uma filosofia que sirva de
base para orientar o processo de avaliação é
fundamental para o seu êxito. Se não se define essa
orientação o processo avaliativo pode se transformar
numa atividade rotineira.
É importante a adoção de práticas mais atuais
para que a apreensão desse movimento de
renovação permita aos professores tomar decisões
pedagógicas amparados em elementos mais
significativos deste processo e, assim, rever as
estratégias, abrir novas possibilidades para que
aqueles
que
possuem
um
tempo
de
amadurecimento e de aprendizagem diferente
possam igualmente aprender como todos.
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LITERATURA INFANTIL COMO FACILITADORA
DO LETRAMENTO
Aline Alves de Souza Amalio

INTRODUÇÃO
Vivemos hoje em uma época de grandes
progressos tecnológicos e modernização, mas,
também, nos deparamos com uma grande
“desumanização” das pessoas, o que reflete na falta
de valores. A literatura, como arte da palavra, deve
estar presente na vida cotidiana do homem,
propiciando a organização das emoções e refletindo
sobre as manifestações ficcionais que expressam os
valores, a cultura e a identidade do contexto a que
pertence.
A literatura infantil, sobretudo a originada da
tradição oral, tem grande contribuição no processo de
alfabetização e letramento de crianças no que se
refere ao aprendizado das práticas de leitura e escrita.
Ao fornecer ao leitor não só informações de caráter
utilitário, mas valores simbólicos e morais, a literatura
infantil promove a autonomia e a integração com a
sociedade.
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Etimologicamente, o termo alfabetização não
ultrapassa o significado de “levar à aquisição do
alfabeto”, ou seja, ensinar o código da língua escrita.
De acordo com Magda Soares (1998),
“atribuir um significado muito amplo ao
processo de alfabetização seria negarlhe a especificidade, com reflexos
indesejáveis na caracterização de sua
natureza, na configuração das
habilidades básicas de leitura e
escrita, na definição da competência
em alfabetizar”. (SOARES, 1998, p.
15)

Soares (1998) explica que o termo letramento,
no sentido em que é usado atualmente, deriva do
conceito da palavra literacy, palavra de origem
inglesa que vem do latim littera (letra), com o sufixo –
cy, que denota qualidade, condição, estado, fato de
ser. Letramento, portanto, é a capacidade de
compreender os significados do texto, de usá-los no
cotidiano, de interagir com as palavras escritas, e não
apenas decodificar o som em letras ou as letras em
som, aprendendo a escrever e reconhecer o alfabeto,
ou mesmo assinar o próprio nome e ler uma frase.
Estas últimas definições serviram, por muito tempo,
como base para qualificar um indivíduo como
alfabetizado nas pesquisas cientificas sobre grau de
escolaridade no Brasil. (SOARES, 1998, p. 21).
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Já Lajolo (2001, p. 66) defende que “na
tradição brasileira, literatura infantil e escola
mantiveram sempre relação de dependência mútua”.
A escola, incontáveis vezes, recorreu à literatura
infantil, por meio do envolvimento provocado pelas
narrativas e/ou pelo encantamento dos versos, para
difundir valores, conceitos, atitudes, comportamentos.
Em contrapartida, a escola é para os livros de
literatura infantil um entreposto, seja por meio de
leituras obrigatórias ou de outras atividades
pedagógicas.
Esta histórica aliança entre a escola e a
literatura infantil, hoje, manifesta-se, por exemplo,
pelo movimento do mercado editorial, com grandes
tiragens de livros destinados ao público infantil, pela
divulgação junto aos professores e órgãos
governamentais que, ao “adotarem” um livro,
transformam a venda no varejo em atacado, pela
profissionalização do escritor voltado para esse
público. Estas são algumas manifestações da relação
escola- literatura externas ao livro. Há ainda as
expressões internas desta aliança, lembra-nos Lajolo
(2001), como o tratamento didático dispensado aos
textos que compõem os livros de língua portuguesa
utilizados, sobretudo, no ensino fundamental.
Enfim, seja como pretexto para realização de
exercícios gramaticais, seja por meio de modelos de
análise literária ou para desenvolver o gosto pela
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Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

31

leitura, não há como secundarizar a relação entre
escola e literatura infantil, sobretudo quando nos
propomos a enriquecer seu processo de letramento e
alfabetizar as crianças.
Hoje, concebemos a alfabetização como um
processo de aprendizagem de habilidades
necessárias aos atos de ler e escrever (SOARES,
1998). Trata-se da aprendizagem de uma atividade
cultural complexa que ocorre por meio da interação
entre o adulto letrado e a criança. Contudo, no Brasil,
este conceito passou por algumas mudanças, ao
longo da história do ensino da leitura e da escrita no
início do processo de escolarização.
Na década de 1980, coincidindo com as
transformações decorrentes do processo de abertura
política, os problemas da educação escolar foram
duramente criticados em nosso país. No dizer de
Mortatti (2004, p. 70), “os diagnósticos e denúncias
dos problemas educacionais encontravam sua
síntese na constatação do fracasso escolar das
camadas populares, que se verificava na passagem
da 1ª para a 2ª série do ensino de 1º grau”. Nesse
período, críticas contundentes foram dirigidas aos
métodos utilizados para alfabetizar.
Nesse momento, adentraram as portas das
escolas, por meio de propostas pedagógicas
implantadas
por
órgãos
governamentais,
contribuições da perspectiva construtivista, baseadas
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nas pesquisas realizadas por Emília Ferreiro e
colaboradores.
Essa
perspectiva
alterou
profundamente a concepção de alfabetização, que
passou a ser vista como um processo de construção
da representação da língua escrita pela criança, cujo
início ocorre antes de ela ingressar na escola, desde
que esteja exposta a manifestações de leitura e
escrita (FERREIRO, 1988). Foi por isso que João – o
menino que aprendeu a ver – que desde muito
pequeno convivia com manifestações de leitura e
escrita (Figura 2), ingressou na escola para, por meio
do ensino sistematizado, aprender a ver, ou melhor a
ler!
Esse momento corresponde ao movimento de
ampliação do conceito de alfabetização. Tal processo
não mais poderia ser concebido de forma restrita,
como aprendizagem da capacidade de codificar e
decodificar. Ao contrário, por ser um processo por
meio do qual a criança constrói ativamente a
linguagem escrita através de interações em um
ambiente rico em material escrito, conforme
preconiza a perspectiva construtivista, a alfabetização
foi conceituada em sentido amplo e contínuo.
Contudo, este movimento, entre outras causas,
provocou a perda da especificidade da alfabetização,
a ponto de, na atualidade, segundo Soares (2003a),
necessitarmos reinventá-la, como veremos adiante.
A
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LETRAMENTO
Para entender como deve-se dar o processo de
leitura através da Literatura infantil, o professor
deverá estar ciente da diferença entre alfabetizar e
letrar, conceitos que muitas vezes causam confusão
em relação ao que se trata cada um, mas que quando
entendido faz muita diferença no momento do
professor inserir a leitura no ensino/aprendizado,
assim:
Historicamente, o conceito de
alfabetização se identificou ao
ensino-aprendizado da “tecnologia
da escrita”, quer dizer, do sistema
alfabético de escrita, o que, em
linhas gerais, significa, na leitura, a
capacidade de decodificar os sinais
gráficos,
transformando-os
em
“sons”, e, na escrita, a capacidade de
codificar
os
sons
da
fala,
transformando-os em sinais gráficos.
(BATISTA, EL AL, 2007, p.10)

Dessa forma, podemos interpretar a
alfabetização como uma forma de trazer para a
criança conhecimentos técnicos da nossa língua
escrita e falada, é o que costumamos chamar de
dominação do código linguístico, o letramento surgiu
posteriormente para designar algo mais amplo.
Seguindo uma ordem o professor deverá
alfabetizar seus alunos, e depois letrá-los de acordo
com as novas tecnologias, levando em conta, os
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meios em que essas crianças usarão a escrita e que
tipo de texto ela terá acesso fora da escola, por isso
é que Batista et al, traz um conceito de letramento que
faz sentido e é vale ser mostrado:
Letramento é pois, o resultado da
ação de ensinar ou de aprender a ler
e escrever, bem como o resultado da
ação de usar essas habilidades em
práticas sociais, é o estado ou
condição que adquire um grupo
social ou um indivíduo como
consequência de ter-se apropriado
da língua escrita e de ter-se inserido
num
mundo
organizado
diferentemente: a cultura escrita.
Como são muito variados os usos
sociais da escrita e as competências
a eles associadas (de ler um bilhete
simples a escrever um romance), é
frequente levar em consideração
níveis de letramento (dos mais
elementares aos mais complexos).
(BATISTA, ET AL, 2007, p. 11)

Dentro destes conceitos o professor deverá
pensar no procedimento de leitura como a habilidade
que o aluno vai adquirir para ler e falar bem como para
aplicar essas habilidades em práticas sociais em seus
mais diversos tipos e momentos. Magda Soares, de
forma sucinta nos afirma que:
Se alfabetizar significa orientar a
criança para o domínio da tecnologia
da escrita, letrar significa levá-la ao
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exercício das práticas sociais de
leitura e de escrita. Uma criança
alfabetizada é uma criança que sabe
ler e escrever; uma criança letrada
(tomando este adjetivo no campo
semântico de letramento e de letrar,
e não com o sentido que tem
tradicionalmente na língua, este
dicionarizado) é uma criança que
tem o hábito, as habilidades e até
mesmo o prazer de leitura e de
escrita de diferentes gêneros de
textos, em diferentes suportes ou
portadores, em diferentes contextos
e circunstâncias (SOARES, 2003).

Estando o aluno alfabetizado e letrado,
qualquer texto que for lido por ele nos anos que tem
pela frente serão de fácil compreensão, uma vez que
o professor utilizou-se da literatura infantil para
desenvolver nele o prazer da leitura, compreensão e
interpretação textual. A criança, por meio desse tipo
de leitura pode desenvolver seu imaginário e criar
histórias novas, ou seja, criar seu próprio mundo:
Ler o mundo, ouvir histórias são
fatores que influenciam na formação
do leitor, uma vez que a formação do
leitor se inicia nas suas primeiras
leituras de mundo, na prática de
ouvir histórias narradas oralmente ou
a partir de textos escritos, na
elaboração de significados e na
descoberta de que as marcas
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impressas produzem linguagem
(CORSINO, 2009, p. 57).

De acordo com o pensamento de Corsino, o
professor inicialmente deverá apresentar o livro ao
aluno; fazer visitas a biblioteca regulamente e ler para
os alunos em atividades didáticas. Tais práticas fará
com que os mesmos sintam a necessidade e
satisfação de repeti-las várias vezes.
No entanto, é importante que não entendam a
Literatura infantil como aquela de qualidade inferior se
comparado a outras literaturas, só porque se
destinam a um público que ainda não compreende
textos complexos, Lemos apud Barreto diz que:
[…] a perspectiva pejorativa não tem
razão de ser, pois a literatura infantil
não quer dizer que é uma literatura
diminuída
ou
intencionalmente
empobrecida para se adaptar a uma
suposta ignorância ou debilidade do
espírito da criança. Pelo contrário, a
grande obra literária é aquela que
consegue encantar e despertar a
criança e levá-la a descobrir nela a
riqueza da linguagem das imagens
que
vão
enriquecer
o
seu
conhecimento
e
as
suas
experiências
vivenciadas.
(BARRETO, 1998, p.11)

A literatura infantil é rica em detalhes e imagens
adequadas ao nível exigido para o aprendizado de uma
criança, sendo composta de uma leitura fácil e uma
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gramática normativa mais simples, com formações de
frases fáceis não necessariamente pobres. Podemos
entender o conceito de Literatura infantil segundo
Cademartori:
[…] a literatura infantil se configura
não só como instrumento de
formação conceitual, mas também
de emancipação da manipulação da
sociedade. Se a dependência infantil
e a ausência de um padrão inato de
comportamento são questões que se
interpenetram,
configurando
a
posição da criança na relação com o
adulto, a literatura surge como um
meio de superação da dependência
e da carência por possibilitar a
reformulação de conceitos e a
autonomia
do
pensamento.
(CADEMARTOTI, 1994, p.23)

Conclui-se, então, que os termos alfabetização
e letramento não são sinônimos. Trata- se de
processos distintos que, contudo, ocorrem de forma
indissociável e interdependente:
[...] a alfabetização se desenvolve no
contexto de e por meio de práticas
sociais de leitura e de escrita, isto é,
através de atividades de letramento,
e este, por sua vez, só pode
desenvolver-se no contexto da e por
meio da aprendizagem das relações
fonema-grafema,
isto
é,
em
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dependência
da
alfabetização
(SOARES, 2004, p. 14).

No Brasil, tenta-se conceituar e diferenciar
esses dois processos desde a década de 1980,
quando o foco da discussão era o problema da
evasão escolar e da repetência, principalmente da 1ª
para a 2ª série. Todavia, segundo Soares (2004), os
censos demográficos, a mídia e a própria produção
acadêmica brasileira sobre alfabetização provocaram
aproximações entre tais conceitos. Mesmo que a
intenção tenha sido de diferenciá-los, esse quadro
gerou, em algumas situações, a fusão de tais
conceitos, e produziu, em determinados casos,
confusão entre ambos, a ponto de diluir a
especificidade do processo de alfabetização.
Há estreita relação entre o fracasso das
escolas brasileiras em ensinar a ler, escrever e fazer
uso competente dessas habilidades e a perda de
especificidade do processo de alfabetização. Quando
as crianças eram alfabetizadas pelos métodos
tradicionais, valorizava- se a apropriação do sistema
de escrita. As crianças precisavam, primeiramente,
dominar o código escrito para, depois, ler textos,
como os contidos em livros de literatura infantil, que
se diferenciavam, em forma e conteúdo, dos
presentes nas cartilhas utilizadas para alfabetizá-las.
Contudo, principalmente na década de 1980, essas
práticas foram muito criticadas e consideradas como
causa da incapacidade das escolas brasileiras em
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ensinar a ler e escrever. Em razão disso, as práticas
pedagógicas que objetivavam a apropriação do
sistema de escrita foram colocadas em segundo
plano, priorizando-se o convívio da criança com a
linguagem escrita. No entender de Soares (2004, p.
9), a causa maior para tal perda foi “[...] a mudança
conceitual a respeito da aprendizagem da língua
escrita que se difundiu no Brasil a partir de meados
dos anos 1980”. Ela está se referindo à implantação,
em grande parte de nossas escolas – mesmo que em
nível de ideário –, da perspectiva construtivista.
Não se podem negar as contribuições que a
perspectiva construtivista trouxe para a compreensão
do processo de alfabetização. No entanto, ela
conduziu a equívocos e a falsas inferências que
ajudam a explicar a perda de especificidade do
processo de alfabetização, tais como: desconsiderar
a necessidade de um método para alfabetizar; dirigir
o foco para o processo de construção do sistema de
escrita pela criança, esquecendo que este se constitui
de relações convencionais e arbitrárias entre fonemas
e grafemas; crer que o convívio intenso com materiais
escritos fosse suficiente para alfabetizar a criança
(SOARES, 2004).
Estes equívocos e falsas inferências fizeram
com que o processo de alfabetização fosse ofuscado
pelo de letramento, ou seja, ao incorporar na prática
pedagógica os usos sociais da linguagem escrita,
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priorizou-se o processo de letramento em detrimento
do de alfabetização, que acabou obscurecido,
perdendo sua especificidade.
Essa situação gerou uma inusitada forma de
fracasso escolar, denunciado por avaliações externas
à escola, como o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica (SAEB), o Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM) e o Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes (PISA). Esses sistemas de
avaliação revelaram que há muitos alunos não
alfabetizados ou semialfabetizados matriculados em
todas as séries do ensino fundamental, inclusive no
ensino médio.
Diante das críticas a esse movimento que não
produziu os resultados esperados, pois as crianças
continuaram sem aprender a ler e escrever, apenas
tendo sido promovidas de uma série ou ciclo a outro,
iniciou-se um outro movimento, que busca recuperar
a especificidade do processo de alfabetização. Para
Soares (2003b, 2004), urge reinventarmos a
alfabetização, ou seja, para alfabetizar faz-se
necessário orientar as crianças na aprendizagem do
sistema de escrita: “É a retomada da aquisição do
sistema alfabético e ortográfico pela criança nas suas
relações com o sistema fonológico” (SOARES,
2003a, p. 21).
Contudo, a autora alerta para os riscos que
advém desse movimento. Ele pode ser um retrocesso
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se o processo de alfabetização for tratado separado
do processo de letramento. É necessário, então,
recuperar a especificidade da alfabetização, desde
que se reconheça a relação de indissociabilidade e
interdependência existente entre ela e o processo de
letramento. Isto quer dizer a aprendizagem da escrita
deve ser encaminhada de tal forma que as crianças
aprendam a ler e a escrever em situações que
considerem as finalidades dessa linguagem e seu
impacto na vida social, como aconteceu com o João
que ao sair da escola, procurou nas placas, letreiros
de lojas e outdoors, as letras que a professora havia
ensinado.
Essa forma de compreender a relação entre
alfabetização e letramento é importante, uma vez que
cada um desses processos tem diferentes facetas
cujas distintas naturezas requerem metodologias de
ensino diferentes. Para alguns, não há como abrir
mão de metodologias dotadas de intencionalidade e
sistematização, como é o caso, por exemplo, da
consciência fonológica e fonêmica e da identificação
das relações fonema-grafema – habilidades
necessárias para a codificação e decodificação da
língua escrita. Nessas situações, é imprescindível a
presença do professor organizando o ensino com
objetivos claros e definidos. Para outras facetas, além
de intencionais e sistematizadas, é possível recorrer
a
metodologias
indiretas,
subordinadas às
possibilidades e motivações das crianças. É o caso
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da situação em que se pretende promover
experiências variadas com a leitura e a escrita,
conhecer diferentes tipos e gêneros de material
escrito e interagir com eles (SOARES, 2004).
É por isso que defendemos a necessidade de
haver, na prática pedagógica que visa à
aprendizagem inicial da linguagem escrita, uma
relação de equilíbrio e complementaridade entre os
processos de alfabetização e letramento.
LETRAMENTO LITERÁRIO
O “letramento literário” é a parte dos estudos
do letramento que toma a literatura como ponto de
partida para a compreensão das práticas sociais de
leitura e de escrita. Segundo Cosson (2016), é
necessário mudar os rumos da escolarização da
literatura, sendo fundamental que o professor
trabalhe, em suas práticas didáticas, a leitura efetiva
dos textos literários, fazendo com que a literatura seja
uma experiência compartilhada de leitura.
Sabemos que inúmeros problemas têm
contribuído para que a escola atual não esteja
conseguindo vencer o desafio de promover o
letramento da parcela da população que consegue
chegar a ela. Dentre os vários fatores que colaboram
para essa fragilidade, há uma incompreensão do
significado do ato de ler, reduzido à tarefa de simples
reconhecimento de um único sentido para o texto.

Aline Alves de Souza Amalio

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

43

Bettelheim (1980) aponta o encontro do
significado da vida e da convivência em sociedade
como o principal benefício que pode ser obtido com o
uso da literatura infantil originada da tradição oral
para o letramento de crianças, sobretudo, na primeira
infância. Para o autor, a busca pelo sentido individual
e social da vida é uma tarefa a ser cumprida por todos
os seres humanos, e seu cumprimento culmina na
maturidade psicológica do indivíduo, que pode
ocorrer em qualquer idade, fornecendo-lhe força
interior para resistir e enfrentar as adversidades
inevitáveis de sua existência.
Nesse sentido, a literatura infantil configura-se
como um instrumento eficaz para os que acreditam
que imaginação, criatividade e fantasia fazem parte
do processo educativo. Se letrar significa apropriar-se
suficientemente da escrita e da leitura a ponto de usálas com propriedade na prática social, para dar conta
das atribuições cotidianas, os livros de literatura
infantil devem fazer parte constante desse processo,
pois podem trazer no seu bojo, propostas simples,
mas grandiosas, a serem exploradas por qualquer
professor comprometido com uma educação crítica,
que faça o aluno pensar.
É a partir do contato com as histórias infantis
que a criança inicia seu processo de letramento. Para
Poslaniec & Houyel (2000), a formação do leitor na
infância não pode prescindir de determinadas
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competências ligadas à compreensão do texto e,
consequentemente, à satisfação que este pode
proporcionar à criança.
Essas competências provêm de duas fontes:
aquelas que as crianças já trazem de casa antes da
alfabetização e aquelas que ela pode adquirir na
escola ou em atividades de leitura em geral (sessões
livres em bibliotecas ou em centros de cultura, por
exemplo).
Para os pequenos leitores (de zero a dois anos
de idade aproximadamente), o que pode ser
construída é uma relação com o objeto livro, no
sentido de torná-lo próximo das crianças, tanto
quanto um brinquedo, por exemplo. A importância
que o livro tem em nossa cultura só será
compreendida pela criança muito mais tarde, se o
adulto for um contador de histórias competente
(dando vida às histórias e personagens) e cativante
(compartilhando suas emoções).
De acordo com Gládis Kaercher (2001), este é
um ponto crucial para formar crianças que gostem de
ler e vejam na leitura e na literatura uma possibilidade
de divertimento e aprendizagens:
precisamos ter, nós adultos,
uma relação especial com a
literatura e a leitura: precisamos
gostar de ler, ler com alegria,
por diversão; brigando com o
texto, discordando, desejando
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mudar o final da história, enfim,
costurando cada leitura, como
um retalho colorido, à grande
colcha de retalhos – colorida,
significativa – que é a nossa
história de leitura. (KAERCHER,
2001, p. 83)

À medida que vão crescendo e tornando-se
falantes plenos da língua portuguesa (dominando as
regras de sintaxe e ampliando o vocabulário), os
pequenos passam a se interessar mais pela escrita.
Nesse momento, as histórias (os textos) passam a
ganhar destaque e, com elas, as práticas de leitura
passam a ter um sentido especial.
Familiarizá-las com a necessidade de
acomodarem-se confortavelmente para ouvir;
fazerem o menor barulho possível, para que todos
possam ouvir e acompanhar a narrativa; visualizarem
o modo como o adulto relaciona-se com o objeto livro
(como segura, como manuseia, como observa) são
passos importantes de serem construídos neste
período.
A participação da criança nessas práticas de
leitura permite que ela vá construindo o seu próprio
modelo, vivencie esta experiência e a percepção de
que cada um encontra o seu jeito, o modo que mais
lhe agrada (para uns, ler deitado é um horror; para
outros, maravilhoso).

Aline Alves de Souza Amalio

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

46

Em torno dos três anos, por exemplo, os contos de
fadas passam a despertar o interesse infantil:
histórias que auxiliam a criança a organizar as suas
experiências de vida, lidar com receios e alegrias,
com conquistas e perdas, enfim, com sentimentos
contraditórios. Além disso, os contos de fadas, com
seus seres mágicos e seus finais exemplares (em que
o mal sempre é punido) são histórias que possibilitam
às crianças de qualquer contexto – social, econômico,
cultural, étnico, racial - a vivência de uma experiência
sem precedentes.
Vale salientar, ainda, que os contos de fadas
auxiliam as crianças no processo de construção de
sua identidade e no desenvolvimento de suas
habilidades sociais, culturais e educativas. É o que
afirma Bettelheim (1980), na obra A psicanálise dos
contos de fadas:
(...) os contos de fadas têm um valor
inigualável,
conquanto
oferecem
novas dimensões à imaginação da
criança que ela não poderia descobrir
verdadeiramente por si só. Ajuda mais
importante: a forma e a estrutura dos
contos de fadas sugerem imagens à
criança com as quais ela pode
estruturar seus devaneios e com eles
dar melhor direção à sua vida.
(BETTELHEIM, 1980, p.16)

Sabemos que o texto literário narrativo oferece
ao leitor a possibilidade de “experimentar uma
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vivência simbólica” por meio da imaginação suscitada
pelo texto escrito e/ou pelas imagens.
No entanto, nenhuma boa narrativa de ficção
explicita tudo. Tanto no texto escrito como em
narrativas por imagens existem “brancos” que o leitor
deve completar. A articulação entre o explícito e o
não-explícito, nas boas narrativas, é construída pelo
autor de modo a deixar pistas ao leitor para que ele
possa preencher esses “brancos”. É o que afirma
Teresa Colomer (2007):
A literatura, precisamente, é um dos
instrumentos humanos que ensina “a
se perceber” que há mais do que o que
se diz explicitamente. Qualquer texto
tem vazios e zonas de sombra, mas no
texto literário a elipse e a confusão
foram organizadas deliberadamente.
Como quem aprende a andar pela
selva notando as pistas e sinais que
lhes permitirão sobreviver, aprender a
ler literatura dá oportunidade de se
sensibilizar os indícios da linguagem,
de converter-se em alguém que não
permanece à mercê do discurso
alheio, alguém capaz de analisar e
julgar [...] (COLOMER, 2007, p. 70).

De fato, a literatura tem o poder de alargar as
possibilidades de leitura, conduzir o leitor pelos
caminhos das entrelinhas, levá-lo a perceber o não
dito. Segundo Antonio Candido, não há homem ou
sociedade que possa viver sem literatura e não há
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possibilidade de que uma pessoa possa “[...] passar
vinte e quatro horas sem mergulhar no universo da
ficção e da poesia [...]” (CANDIDO, 1995, p. 242).
Nesse sentido, Nelly Novaes Coelho (1991)
enfatiza a importância da literatura infantil como
instrumento para a formação de uma nova
mentalidade, objetivando “a educação integral da
criança, propiciando-lhe a educação humanística e
ajudando-a na formação de seu próprio estilo”.
(COELHO, 1991, p. 5).
Com isso, caberá à escola ampliar as
competências que a criança possui antes da
alfabetização, introduzindo-a no domínio de alguns
aspectos literários que já estão presentes em
narrativas de livros infantis e dos quais o mais natural
é a vivência de uma história.
Geralmente, em trabalhos com a leitura e a
elaboração de textos narrativos ou poéticos, costumase solicitar dos alunos que produzam textos
espontâneos,
como
se
eles
dominassem
instintivamente todos os elementos básicos na
construção de narrativas ou de poemas. Essa é uma
ideia muito corrente na escola, a de acreditar que a
criatividade das crianças já é suficiente para elaborar,
criar suas histórias e pequenos poemas. Mas a
aquisição dessas competências passa de início pela
leitura ou adição de narrativas e poemas.
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Cabe destacar que a criança que convive em
um ambiente desafiador, do ponto de vista linguístico
(em que haja livros, painéis escritos, revistas, jornais,
cartazes, embalagens, enfim, marcas da língua
escrita), demonstrará nesta fase interesse pela
escrita. Não raro, se perguntarmos para uma criança
o que ela está fazendo, ouviremos: “escrevendo”.
Isto indica que a criança percebe o código
escrito nesse período como algo importante e sente
curiosidade em conhecê-lo. Nesse contexto, é
imprescindível trabalhar com a produção de histórias
pelas crianças: o professor, como “escriba”, registra
histórias inventadas pelas crianças. Histórias de
terror, romance, passeios, experiências que
envolvam o grupo, entre outras, estimulam as
crianças a sentirem-se também produtoras de
histórias, de registros que podem ser passados aos
demais, contados, retomados, ilustrados.
Daí a grande importância de o professor ter
uma formação literária básica para saber analisar os
livros infantis, selecionar o que pode interessar às
crianças num dado momento e decidir sobre os
elementos literários que sejam úteis para ampliar o
conhecimento espontâneo que a criança já traz
consigo.
De acordo com Bayard (2007), a escola, a
partir de uma determinada série, passa a sacrificar o
potencial leitor do aluno com a dita obrigação de ler.
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Ao avançar seus estudos, o educando sente-se
obrigado a ler textos que, comumente, não possui um
aparato imaginário e intelectual preparados para sua
boa compreensão.
Tal prática vem de encontro ao que se espera
da promoção do aluno leitor, uma vez que minimiza
suas preferências literárias, constituídas desde o
primeiro contato com a literatura até então. Com isso,
o potencial criativo do indivíduo que até então vinha
numa crescente expansão graças ao “alimento” que
lhe é oferecido através da leitura das mais variadas
literaturas existentes, tende a estacionar, justamente
no momento em que este mais necessitará de suas
capacidades criativas, não só no ambiente escolar,
mas também nas demais áreas de sua vida.
Convidar a família das crianças para participar,
registrando as suas histórias (de vida ou as narrativas
orais que são contadas de pai para filho há gerações)
e contando estas e outras histórias pode ser
desafiador e extremamente rico para as crianças.
A IMPORTÂNCIA DAS FÁBULAS
Conhecer o valor pedagógico e didático das
fábulas, bem como sua utilização na formação de
valores dos alunos dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, torna-se uma alternativa interessante
para inserir a criança no universo do letramento
literário.
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Para tanto, convém realizar alguns
esclarecimentos sobre esse gênero literário e como
sua utilização pode ser eficaz no processo de ensino
e aprendizagem de língua materna.
Inicialmente, é importante lembrar que a
fábula caracteriza-se por apresentar um grau de
complexidade
moderado,
viabilizando
o
desenvolvimento de atividades lúdicas a leitores
iniciantes, as crianças. Além disso, é um gênero
altamente normatizado/escolarizado, propício para se
trabalhar com a sistematização exigida pela língua
escrita.
Conforme descreve Nelly Novaes Coelho,
“fábula (lat. fari = falar e gr. phaó = dizer, contar algo)
é a narrativa (de natureza simbólica) de uma situação
vivida por animais, que alude a uma situação humana
e tem por objetivo transmitir certa moralidade”
(COELHO, 1991a, p. 146-147), e o “que [a] distingue
(...) das demais espécies [de narrativas] metafóricas
ou simbólicas é a presença do animal, colocado em
uma situação humana exemplar” (COELHO, 1991a,
p. 146-147). Enquanto atores, os animais,
identificados com a natureza, “encarnam diferentes
facetas do caráter humano, representando
exemplarmente suas virtudes e seus vícios, que se
louvam ou se renegam” (COUSO CADAHYA, 1991,
p. 7).
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Em Massaud Moisés (1999: 226), o gênero
fábula é definido como:
Latim- fábula, narração. Narrativa
curta, não raro identificada com o
apólogo e a parábola, em razão da
moral, implícita ou explícita, que deve
encerrar, e de sua estrutura dramática.
No geral, é protagonizada por animais
irracionais,
cujo
comportamento,
preservando
as
características
próprias, deixa transparecer uma
alusão, via de regra, satírica ou
pedagógica aos seres humanos.

As mais antigas referências às fabulas, de que
se tem notícia no Ocidente, apontam para a Grécia.
Esopo, escravo nascido na Frígia, que viveu até
meados do século VI a.C., “marcou os seus traços
distintos, na busca de promover o ensino moral”.
(COUSO CADAHYA, 1991, p. 8).
No entanto, conforme salienta Nelly Novaes
Coelho, “a Jean La Fontaine (1612/1692) coube o
mérito de dar [à fábula] a forma definitiva, na literatura
ocidental” (COELHO, 1991 b, p. 80).
Sendo as fábulas pequenas narrativas em que
animais são os personagens protagonistas, o
comportamento humano é criticado através de
atitudes de animais que poderiam ser bons ou maus
ou apresentar diferentes virtudes ou defeitos. É
comum que esses animais representem raposas,
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lobos, formigas, dentre outros. Cada um deles
apresenta características tipicamente humanas.
Assim, “(...) pode-se dizer que, no geral, a fábula visa
aos costumes, ao comportamento social dos
homens.” (COELHO, 1991 b, p. 82).
As personagens tendem a ser estáticas ou
planas: não crescem, não evoluem diante do
espectador como as personagens de um romance. O
leitor as apanha “num instante climático de sua
existência”, como afirma Massaud Moisés (1975, p.
128).
O conteúdo das fábulas é variado. Em termos
de construção composicional, o gênero apresenta os
elementos básicos da narrativa (fatos, personagens,
tempo e lugar), organizados na seguinte estrutura:
apresentação do contexto da situação (a exibição do
personagem e, raramente, do espaço e do tempo, a
não ser o textual); a ação (surge um conflito para
desequilibrar a situação inicial, um momento máximo
de tensão – clímax – e, por fim, a resolução do
conflito).
As marcas linguístico-enunciativas desse
gênero literário costumam ser a indefinição
espaciotemporal, pois a fábula não situa o tempo e o
lugar da história. Isto porque, a fábula pretende
apresentar uma situação, envolvendo poucos
personagens, com frequência dois, e uma moral da
história: um conselho, uma crítica, uma sátira etc. –
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que serve para qualquer tempo e lugar. Por isso, é
comum aparecerem expressões como “certo dia”,
“era uma vez”, “no dia seguinte” etc. O tempo verbal
usual da fábula é o da narrativa: pretérito perfeito.
Quanto aos tipos de discurso, nela são basicamente
empregados o discurso direto e/ou o indireto.
Quanto às imagens empregadas nesse gênero
são normalmente de fácil percepção, para que o leitor
possa realizar a verossimilhança entre a fábula e a
própria vida, em especial, se o professor abrir espaço
para as crianças dialogarem, recorrendo às suas
vivências. Nesse sentido, o texto propicia a
legibilidade, recorre ao diálogo, por ser a estrutura de
um pequeno drama.
Enquanto discurso, a fábula é uma fórmula
específica de comunicar pensamentos críticos. Ela
provoca discussões, desafia a crítica e instiga a
capacidade dos alunos de analisar e julgar. Por serem
concisas e centradas em um só conflito, as fábulas
são ideais para se discutir temáticas, tais como: amor,
prudência, honestidade, paciência, responsabilidade
etc. Além disso, podem ser importantes ferramentas
para o início de discussões geradas por questões,
como pluralidade cultural e ética, dentre outras.
A moral contida nas fábulas desperta valor
positivo no ser humano. Acredita-se que a história, ao
ser imposta à criança com a finalidade puramente
intuitiva, não permite que ela tenha interesse pela
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mensagem (MACHADO, 1964, p.58). O ideal é
propiciar um debate entre os ouvintes, de modo que
estes cheguem à conclusão sobre a mensagem ali
presente.
No texto O direito à literatura, Antonio Candido
(1995, p. 242) afirma que a literatura é a “[...]
manifestação universal de todos os homens em todos
os tempos [...]”, sendo imprescindível para a
existência humana. Segundo ele, não há homem ou
sociedade que possa viver sem literatura e não há
possibilidade de que uma pessoa possa “[...] passar
vinte e quatro horas sem mergulhar no universo da
ficção e da poesia [...]” (CANDIDO, 1995, p. 242). O
autor coloca a literatura no mesmo patamar de
importância de quaisquer outros direitos humanos,
afirmando categoricamente que ela é uma
necessidade tão vital que está presente em todos os
seres humanos, sejam analfabetos ou eruditos,
estejam acordados ou em sonho.
Nesse
acrescenta:

contexto,

Colomer

(2007:

70)

A literatura, precisamente, é um dos
instrumentos humanos que ensina “a
se perceber” que há mais do que o que
se diz explicitamente. Qualquer texto
tem vazios e zonas de sombra, mas no
texto literário a elipse e a confusão
foram organizadas deliberadamente.
Como quem aprende a andar pela
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selva notando as pistas e sinais que
lhes permitirão sobreviver, aprender a
ler literatura dá oportunidade de se
sensibilizar os indícios da linguagem,
de converter-se em alguém que não
permanece à mercê do discurso
alheio, alguém capaz de analisar e
julgar [...].

A literatura tem, assim, o poder de alargar as
possibilidades de leitura, conduzir o leitor pelos
caminhos das entrelinhas, levá-lo a perceber o não
dito. Não tendo vínculos imediatos com a realidade, o
texto literário permite ao leitor questioná-la, interpretála, criar outras possibilidades para o real.
Outra questão a ser salientada é que a
literatura tem muito a contribuir com a formação do
leitor crítico, conforme salienta Coelho (2000: 29):
No encontro com a literatura (ou com
a arte em geral), os homens têm a
oportunidade de ampliar, transformar
ou enriquecer sua própria experiência
de vida, em um grau de intensidade
não igualada por nenhuma outra
atividade.

Desse modo, o trabalho com as fábulas
configura-se uma ferramenta eficaz para a inserção
da criança no universo do letramento literário, uma
vez que além de divertir, educar e instruir, oferece-lhe
a possibilidade de descobrir outros lugares, outros
tempos, outros modos de agir, de pensar e de ser.
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Por fim, é sempre bom lembrar que a literatura
infantil, além de ser porta de entrada para o
letramento, também é arte. Arte que se utiliza da
palavra como meio de expressão para, de algum
modo, dar sentido à nossa existência. Se nós, na
nossa prática cotidiana, deixarmos um espaço para
que esta forma de manifestação artística nos
conquiste, seremos, com certeza, mais plenos de
sentido, mais enriquecidos e mais felizes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Alfabetizar uma criança em tempo de era
tecnológica, para que a mesma tenha acesso a
textos com conteúdos válidos, não é uma tarefa fácil,
no entanto, sabe-se que as crianças sempre foram
fascinas pelos contos de fadas. É difícil encontrar
uma criança que não se sinta atraída pelo professor
lendo uma história, todas elas sentam-se em círculo
e observam atentas e ansiosas pelo desfecho da
história.
Por isso que a leitura é, ainda uma das
estratégias mais eficientes para que o professor
possa trazer seus alunos para o mundo da Literatura
e da leitura. Alfabetizar e letrar caminham juntas
nesse processo iniciado pelo professor com a
finalidade de tornar seu aluno um leitor autônomo e
adepto à leitura de qualidade, como as encontradas
nas histórias literárias. É por isso que o PCN reza
que:
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Um leitor competente é alguém que,
por iniciativa própria, é capaz de
selecionar, dentre os trechos que
circulam socialmente, aqueles que
podem atender a uma necessidade
sua. Que consegue utilizar estratégias
de leitura adequada para abordá-los
de formas a atender a essa
necessidade.(BRASIL,1998; p. 15).

Assim, o incentivo à leitura desde cedo faz com
que a pessoa se torne um leitor crítico.
De acordo com o que foi apresentado,
podemos perceber que algumas ideias simples
podem ser executadas pelo professor em conjunto
com a escola para dar mais acesso aos livros por
partes dos alunos, dentro do contexto infantil, que foi
o foco deste trabalho, o professor poderá escolher um
canto na escola que após ser apresentado em algum
evento poderá segui existindo pelo resto do ano.
A leitura é um processo contínuo, assim o que
foi iniciado no Ensino Fundamental deve ser
continuado ao longo dos anos, o professor será o
mediador que disponibilizará para o aluno a Literatura
dentro do seu perfil, o simples ato de dar um livro ao
aluno e pedir para que ele o leia e o intérprete é um
simples passo, mas importante para que o mesmo se
torne um leitor autônomo.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ADAPTAÇÕES
CURRICULARES
Amanda de Souza Moura Silva

RESUMO
O trabalho apresentado visa destacar a
necessidade do currículo adaptado quando se quer
uma educação inclusiva, focando a mudança na
escola em um espaço acolhedor e que seja capaz
de alterar a essência do ser humano, quanto à
consciência da sua posição de indivíduo
transformador da realidade em que vive,
possibilitando sua atuação efetiva na construção de
uma sociedade mais justa e igual. Esta visão de
educação nos remete a uma reflexão profunda do
que seja a diversidade e o respeito a todos na
escola atual, enfatizando as linhas teóricas variadas
seguidas pelos profissionais da educação que se
perdem em um trabalho individualizado, resultando
em um espaço desvinculado com a realidade do
aluno. Nossa principal fonte de pesquisa são as
bibliográficas, focando o tema trabalhado.
Palavras chave: Educação Especial, educação
inclusiva, adaptações curriculares.
INTRODUÇÃO
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Para
compreendermos o
que
seja
efetivamente a educação especial, devemos
analisar primeiramente o conceito de educação, ou
seja, o que venha a ser esta palavra que carrega
todo um sentido especial de atuação no mundo, que
embora muito abrangente será delimitada para
melhor focarmos o contexto que se pretende
chegar. Diante desta questão procuremos nos
atentar que a educação visada se refere à educação
formal onde ocorre o ensino e aprendizagem
intencionalmente, e não informalmente que são
aquelas ocorridas no nosso cotidiano. Para
Feldmann (p.166),
A educação formal é aquela
realizada na escola, desenvolvida
em estabelecimentos públicos ou
privados, com o objetivo de ensino
explícitos, com a presença de
agentes educacionais profissionais
(professores) e alunos que têm
consciência do seu objetivo de
ensinar e aprender, regulada por
organismos governamentais e por
uma
legislação
educacional
determinada. A educação formal é,
portanto, sinônimo de escolarização.

A escola tem o papel fundamental de
humanizar o indivíduo na sociedade, focando suas
atitudes transformadoras diante da insatisfação de
uma realidade desigual que se apresenta. Sendo
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assim a intenção é que todos sejam valorizados
como cidadãos, alcançando a qualidade de vida tão
sonhada para o bem estar de todos. Esta educação
democrática faz com que o aluno seja aceito como
é, articulando sua realidade a aprendizagem em
uma harmonia constante com sua cultura e história
ao mesmo tempo que preza pelo respeito a
diversidade existente dentro da própria escola.
Diante de muitas lutas sociais passadas e
atuais a escola vem modificando sua visão de
educação, pois muitas vezes fora questionado a
variedade de pessoas no mundo que pensam,
agem, tem vontades e necessidades totalmente
diferente uma da outra, assim como passam por
experiências
únicas
que
influenciam
no
entendimento de tudo que a cerca, aprendendo de
acordo com potencialidades desenvolvidas na sua
singularidade. Estas reflexões ainda é motivo de
discussões profundas no campo educacional
entrelaçando com a psicologia, a sociologia entre
outras áreas, na intenção de elucidar tais fatos viram
que era necessário rever certas concepções de
educação e consequentemente de cidadania.
Embora exista teoricamente esta visão
humanizadora de educação a realidade que temos
se
difere
assustadoramente,
devido
as
desigualdades sociais constantes em nossas vidas,
onde é criado obstáculos a quem se difere de um
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padrão de cidadão que se modelou ao longo do
tempo. Esta situação ainda é muito enraizada em
qualquer comunidade de todo o mundo, sendo
necessárias mudanças emergentes para que
efetivamente a educação direcionada a todos vire
uma realidade prática.
Pensando nesta educação como a
concretização da cidadania, fora argumentado que
todos sem exceção teriam que passar pelo processo
educativo, então a educação especial passa a
“acolher” determinado grupo que se encontravam
até então fora deste processo e que durante muito
tempo na história fora e em alguns momentos
continuam excluídos de seus direitos a vida, são
aqueles muitas vezes taxados de incapazes, inúteis
entre outras rotulações por apresentarem alguma
deficiência. Segundo a Secretaria de Educação
Especial (1999, p.15)
Assim, depreende-se a importância
da educação escolar no exercício da
cidadania que implica a efetiva
participação da pessoa na vida
social resguardada a sua dignidade,
a
igualdade
de
direitos,
a
importância da solidariedade e do
respeito, bem como a recusa de
quaisquer formas de discriminação.

A educação especial irá auxiliar o deficiente
na dificuldade que possa ter diante do processo de
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ensino-aprendizagem. Também não se limita a um
atendimento especializado, mas a educação
especial é hoje uma modalidade de ensino, ou seja,
“como elemento integrante e distinto do sistema
educacional, realiza-se transversalmente, em todos
os níveis de ensino, nas instituições escolares.”
(Secretaria de Educação Especial, 1999, p.21)
Desta forma atua diretamente com os alunos
que devido a alguma deficiência, encontram
dificuldades na aprendizagem. A educação especial
fora pensada para suprir tais necessidades com
recursos
adaptados
podendo
complementar/suplementar a escola comum e
favorecendo
as
boas
condições
de
desenvolvimento. Isto também envolve toda uma
equipe multidisciplinar que irá atuar juntamente com
o pedagogo especializado, na tentativa de associar
a família e comunidade, pois em sua maioria esta é
a segunda causa da dificuldade de aprendizagem
apresentada pelos indivíduos com deficiente ou
não, ou seja, a aceitação social.
No Brasil a educação especial passou por
diversas etapas, da visão médica a visão
assistencial, como na longa história da existência da
educação voltada ao deficiente que hoje pretende
ser mais humana pela sensibilização deste campo
educacional. Como todo tipo de escolarização, a
educação
especial
passou
por
diversas
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transformações e sempre esteve no domínio da elite
manipuladora visando manter a concentração do
poder nas mãos de poucos em uma sociedade
desigual, isto quer dizer que, quando as pessoas
deficientes começaram a ser alvo desta classe
dominante se iniciou o processo de escolarização
das mesmas, pois até então viviam em manicômios,
hospitais acarretando grandes despesas para a
economia pública e particular. Para Jannuzzi (2006,
p.53 )
Enquanto
era
possível
e
conveniente, os deficientes eram
segregados da sociedade, ao passo,
mais tarde a “defesa da educação
dos anormais foi feita em função da
economia dos cofres públicos e dos
bolsos dos particulares, pois assim
se evitariam... asilos, penitenciárias,
tendo em vista que essas pessoas
seriam incorporadas, ao trabalho.

Existem diversas instituições que mantêm
este caráter segregador, fazendo “o favor” a
sociedade de esconder o indivíduo que apresenta
um defeito e que consequentemente não
corresponderia as demandas sociais. Podemos
então perceber desta forma que o tipo de educação
que se quer para todos, na prática não funciona
diante de uma sociedade que age contrário para
manter um padrão social, a educação especial ainda
precisa ser alvo de muita reflexão, discussão entre
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profissionais da educação que nem ao menos
entendem o trabalho realizado com uma pessoa
com deficiência, é como se fosse algo totalmente
diferente de alguém sem deficiência quando é
apenas uma questão de sensibilização e atenção as
necessidades individuas, que devem ser analisados
também em pessoas sem nenhuma deficiência,
mas que encontram dificuldade no processo de
ensino aprendizagem.
DEFICIÊNCIAS
Por meio de lutas que visavam garantir os
direitos de todos e focando a pessoa deficiente e
sua condição frente ao social surgiu algumas
terminologias para se referir a estes grupos
desfavorecidos em vários aspectos na sociedade.
Ribas (2006, p.10), refere-se à Declaração dos
Direitos das Pessoas Deficientes para exemplificar
a terminologia da deficiência. “O termo “pessoas
deficientes” refere-se a qualquer pessoa incapaz de
assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as
necessidades de uma vida individual ou social
normal, ou não em suas capacidades físicas ou
mentais”.
A deficiência diante do senso comum que
povoam pensamentos de muitas pessoas na
sociedade é aquela pessoa doente, indefesa,
imperfeita e que na maioria das vezes não tem
utilidade frente à constante produtividade do mundo.
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São pessoas que não tem independência em suas
vidas e que apresentam comportamentos estranhos
ou se torna visível em seu aspecto físico a diferença
entre o “normal” e o “anormal”. Desta diferença que
nasce dentro da sociedade padrões do perfeito, do
belo e do bom, sendo cultivado pela sociedade por
muito tempo em sua cultura e formando imagens
estigmatizada da pessoa deficiente.
Na nossa sociedade, mesmo que a
ONU e a OMS tenham tentado
eliminar
a
incoerência
dos
“conceitos”, a palavra “deficiente”
tem um significado muito forte. De
certo modo ela se opõe à palavra
“eficiente”. Ser “deficiente”, antes de
tudo, é não ser “capaz”, não ser
“eficaz”. Pode até ser que,
conhecendo melhor a pessoa,
venhamos a perceber que ela não é
tão “deficiente” assim. Mas, até lá,
até segunda ordem, o “deficiente” é
o “não-eficiente”. (RIBAS, 2003,
p.12)

Quando existe ainda este pensamento
preconceituoso em relação à pessoa deficiente,
construindo uma condição de pessoa ineficiente, vai
existindo grandes obstáculos a sua vida, que não
são limitações devido à deficiência, ou seja, a
questão biológica, mas vai além, enraizando dentro
própria pessoa um perfil de inferioridade, inutilidade
o que auxilia para manter sua condição de deficiente
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impedindo de acontecer uma evolução no seu
desenvolvimento.
Em suma determinadas formas de interagir
com o mundo, modo de ser da pessoa deficiente são
reflexos de como são tratados, da maneira que a
família o trata e também a comunidade em que vive.
Todo e qualquer pessoa quando “rejeita” não
consegue construir bases psicológicas fortalecidas
o bastante para o seu bom desenvolvimento, pois a
estrutura emocional está danificada por todas estas
relações infrutíferas que está cercada.
No desenvolvimento de todo ser humano é
necessário
interagir
socialmente
para
o
desenvolvimento saudável, assim indivíduos que
possuem alguma deficiência têm que trilhar por este
mesmo
caminho,
independente
se
nesta
socialização tenha que caminhar por uma trilha
diferenciada, que se tratando do campo educacional
serão caminhos adaptados.
As deficiências que veremos em destaque é
a auditiva, a física, intelectual, visual e múltipla entre
outros comprometimentos que são chamados de
Autismo (TEA) e o superdotado. De acordo a
Secretaria de Educação Especial do Ministério da
Educação (1999), as caracterizações das
deficiências são as seguintes:
Na deficiência auditiva o ouvido e sua
capacidade de compreensão está em foco existindo
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uma perda parcial ou total da mesma. A criança
pode nascer com tal deficiência ou adquirir ao longo
do seu desenvolvimento. O uso de LIBRAS
(Linguagem de Sinais Brasileira), é uma das
alternativas na comunicação do deficiente auditivo.
Na surdez leve ou moderada a perda é de até
70 decibéis, dificultando sua expressão mas não
impedindo que ela aconteça, pode fazer uso de
aparelho ou não. Na surdez severa ou profunda a
perda auditiva é acima de 70 decibéis, impedindo
sua compreensão mesmo com o uso de aparelho
auditivo. Indivíduos que escutam parcialmente
geralmente são tratados como alguém que não ouve
nada, assim são rotulados quando mesmo que haja
uma possibilidade de compreensão verbal.
Quanto à deficiência física o indivíduo é
afetado na sua mobilidade, na coordenação motora
geral ou na fala. Ocorre devido a alguma lesão
neurológicas, neuromusculares e ortopédicos,
podendo ser causada por uma má-formação
congênita ou adquirida ao longo do tempo. A pessoa
com deficiência física, quando muito grave pode ser
confundida com alguém que possui também a
deficiente intelectual devido ao desenvolvimento
físico ou a fala comprometida, que não possibilita a
evolução
cognitiva,
ocorrendo
atraso
no
desenvolvimento que deve ser considerado, ao se
realizar trabalhos com o mesmo.
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Em relação à deficiência intelectual o
funcionamento intelectual é abaixo da média,
apresentando dificuldades em diversos aspectos
como na comunicação, cuidados pessoais,
habilidades sociais, desempenho na família e
comunidade, independência na locomoção, saúde e
segurança, desempenho escolar, lazer e trabalho.
Apresentam comportamentos que muitas vezes
dificultam sua socialização.
A pessoa considerada deficiência visual tem
a visão reduzida ou a sua perda total, assim definese que a cegueira (perda total), é ocasionada nos
dois olhos, não resolvendo com lentes corretivas,
sendo
necessários
diferentes
meios
de
comunicação na escrita e leitura, como o conhecido
método Braille, e outros recursos especiais. Em
relação a visão reduzida entende-se que a acuidade
visual dentre 6/20 e 6/60 e que os usos de lentes
corretivas melhoram a visão, e recursos que
possibilitam aumento de letras de um texto, por
exemplo, se fazem necessários em processo de
escolarização.
Na deficiência múltipla um mesmo indivíduo
pode apresentar mais de uma deficiência, podendo
ser deficiente visual e intelectual, auditivo e físico
entre outros. Neste caso no processo de
escolarização o aluno deve ter a atenção dos
profissionais da educação para os dois ou mais
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aspectos deficitário promovendo uma educação
integral.
Os indivíduos que apresentam Autismo
(TEA), são aqueles que encontram maior
dificuldade na socialização devido a um
comportamento pouco comum, ou seja, não aceito
socialmente devido a tais características, assim
portadores de síndromes, quadro psicológico,
psiquiátrico e/ou neurológico.
E por fim o indivíduo superdotado que
apresenta potencial elevado, se destacando nos
seguintes aspectos: capacidade intelectual geral,
aptidão acadêmica específica, pensamento criativo
ou produtivo, capacidade de liderança, talento
especial para as artes, capacidade psicomotora.
O atendimento as pessoas com as
deficiências descritas acima, são para melhor
compreendermos as questões das necessidades
frente à educação, visando uma atenção especial e
não uma forma de rotulá-los por qualquer fracasso
que antes mesmo de ser do próprio aluno, vem do
ensino que lhe é dado. As dificuldades que o aluno
deficiente possa ter no processo de ensino
aprendizagem só serão superadas quando os
educadores tiverem consciência da importância de
considerá-los como únicos oferecendo qualidade no
ensino dentro de suas possibilidades, destacando
suas potencialidades.
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ATENDIMENTO EDUCACIONAL AO DEFICIENTE
No atendimento ao deficiente existiram
períodos de atuações diferentes na tentativa de
curá-lo, normalizá-lo ou incluí-lo, que tanto focavam
a deficiência em si, ou seja, suas características
mais médicas, patológicas, como as que pretendiam
olhar o ser humano com deficiente um caso
basicamente social, que afetando suas estruturas
psicológicas prejudicava todo o desenvolvimento
global.
Assim diante destas duas vertentes, focando
a medicina,
O despertar dos médicos nesse campo
educacional pode ser interpretado como
procura de respostas ao desafio
apresentado pelos casos mais graves,
resistentes a tratamento exclusivamente
terapêutico, quer no atendimento clínico
particular, quer no, muitas vezes,
encontro
doloroso
de
crianças
misturadas às diversas anomalias nos
locais que abrigam todo tipo de doente,
inclusive os loucos. (Jannuzzi, 2006,
p.31)

Mas muitas vezes não se limita a atuação
direta do médico com o indivíduo deficiente, envolve
também professores e diretores que possuem esta
visão clínica do aluno, que acabam trabalhando
exclusivamente para tratar ou ao menos chegar
mais próximo da normalidade e assim efetivar uma
aprendizagem, desconsiderando qualquer outra
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influência, que não seja a patologia em si, que possa
também afetar diretamente este processo de
aprendizagem.
Em contrapartida existe uma visão mais
holística do indivíduo deficiente e sua educação,
procurando alcançar alternativas para efetivar uma
aprendizagem significativa e de qualidade. Segundo
Pan (2008, p.82) para que isso ocorra, “pressupõe
mudanças importantes na estrutura social e na
atitudes dos cidadãos, de modo a favorecer o
processo de integração escolar e incorporação à
sociedade”.
Sendo assim, não basta trabalhar o indivíduo
deficiente somente no aspecto cognitivo, pois há
uma ligação importante com o emocional, o
psicológico e o social. Esta consciência deve ser
motivo de mobilização social, pois atitudes
individuais é que irão influenciar toda a sociedade,
e este quando bem estruturado motivará a pessoa
deficiente que até então se sentira excluídas do
meio social. Este olhar mais atual de atendimento a
pessoa deficiente ainda encontra muito obstáculos
para ser definitivamente instalada na sociedade,
mas a proposta está lançada e aos poucos irá
ganhando espaço.
Todas as modificações que existiram para se
chegar à visão mais humano do deficiente e sua
aprendizagem, fora parte de estudos que
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procuravam entender o indivíduo que se difere de
outros por alguma deficiência e que precisam de
uma atenção maior. Assim estudos e experiências
de épocas variadas auxiliaram para se definir enfim
o que de melhor o deficiente necessitava para se
desenvolver plenamente e de forma saudável.
Este processo se iniciou com a escola
especial que surge de uma emergência de eliminar
da sociedade pessoas “improdutivas”, ou seja, que
não correspondiam e nem supriam as demandas
sociais, assim o foco ainda não era o aluno e a sua
educação, mas sim a sua condição de deficiente
frente ao social.
No Brasil este atendimento se caracterizou
por ser assistencialista por muito tempo, onde
atendia tal clientela, com a preocupação em
normalizá-lo ou simplesmente o ocultar das
relações sociais, sem ocorrer um trabalho
verdadeiramente voltado para a sua educação
dentro da sua singularidade. Ainda hoje
encontramos este tipo de trabalho em algumas
instituições especializadas, Pitta e Danesi (p.24),
em seu livro, descreve a escola especial de Porto
Alegre, onde podemos constatar ainda está
ideologia dominante.
Centrado nas deficiências e não nas
potencialidades dos indivíduos, o
modelo
clínico
condiciona
a
possibilidade
de
aprender
à
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reabilitação de um defeito orgânico –
gastando, desse modo, preciosas
energias no trabalho com as
impossibilidades, ao invés de
investir nas possibilidades de
aprender.

Mesmo diante desta constatação existe uma
nova prática que aos poucos vai ocupando espaço
nas reflexões dos profissionais da educação,
fazendo com que direcione seu olhar para a
diversidade existente na sociedade, recorrendo-se
as reflexões pessoais de como se situar no mundo
e de como suas ações podem influenciar nas
mudanças significativas na vida destas pessoas,
prevalecendo o respeito ao próximo. Para Pitta e
Danesi (p.26),
Só acreditamos que a Escola
Especial cumpra legalmente seu
papel, quando os professores
acreditarem que ser diferente não é
ser inferior, que acolham as
diversidades – não para marcá-las,
mas sim para explicitar o trabalhar
com as diferenças, garantindo um
lugar para todos os alunos,
valorizando as potencialidades e
respeitando as especificidades.

A partir destes pressupostos é que se inicia o
processo de fazer com que o deficiente tenha mais
interações sociais, com a preocupação de colocá-lo
em contato com pessoas que não possuem
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deficiência. Aos poucos fora sendo instaladas nas
escolas comum, as salas de recursos, definida
como um local propício a suprir as necessidades do
aluno deficiente sem segregá-lo.
Nesta sala existe um número menor de
alunos para que sejam todos atendidos melhor,
focando sua aprendizagem de forma adaptada e
integrada ao social. Isto ocorre dentro de uma
escola comum atendendo pessoas deficientes,
desenvolvendo suas potencialidades que logo
quando evoluem bem são mandados para a sala de
aula comum.
É por meio desta sala que o aluno com
dificuldade de aprendizagem, por conta da
deficiência
pode
ser
analisado
mais
detalhadamente, sem aquela visão clínica de
antigamente visando somente o pedagógico. O
professor é especializado e planeja sua aula de
acordo com as habilidades que pretende
desenvolver de acordo com o perfil de cada aluno e
as necessidades apontada pelo professor da sala de
aula comum.
Martins (2001, p.44) nos dá um exemplo de
uma sala de recurso para deficientes visuais onde,
Esta sala deve ser instrumentalizada
com aparelhagem e material
didático-pedagógico adequado para
a clientela a que se destina: material
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para o ensino do Sistema Braille,
máquina
de
escrever,
computadores,
sala
de
luz,
biblioteca Braille, entre outras.

Atualmente as salas de recursos vêm sendo
modificadas aos poucos, para promover um efetivo
atendimento humano e menos excludente dentro de
uma aprendizagem significativa, assim fora criado
os atendimentos educacionais especializados que
são as salas de recursos multifuncionais, oferecido
no horário inverso da aula em sala comum,
planejada pelo Ministério da Educação em um
projeto de unir ensino regular e educação especial,
“possibilita ao professor rever suas práticas à luz
dos novos referenciais pedagógicos da inclusão”.
ADAPTAÇÕES CURRICULARES
Para a compreensão do que seja adaptações
curriculares precisamos definir o que cada palavra
significa para enfim juntá-las e nos fazer o sentido
de educação inclusiva que se pretende alcançar, ou
seja, a intenção de se utilizar um currículo adaptado.
Assim segundo o dicionário Calda Auletes
(2004, p.15), adaptação significa “ação ou resultado
de adaptar; adequação; capacidade ou processo de
adaptar-se a novos ambientes e situações”.
Pensando na questão educacional e o deficiente,
fica evidente que é necessário fazermos
adaptações diante da aprendizagem daquele que
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encontra dificuldades frente ao o modelo geral de
ensino.
Em relação ao currículo, o mesmo dicionário
tem várias definições para tal palavra, e uma delas
é “o conjunto de matérias de um curso”. Embora a
definição seja específica a uma situação mais
acadêmica, devemos levá-la ao contexto em
estudo, onde o currículo é como um conjunto de
experiências e atividades para que o indivíduo
aprenda, com o objetivo de atingir metas de ensino
com qualidade. O currículo se apresenta como um
caminho traçado a ser seguido.
Nas adaptações curriculares é exigido do
profissional da educação um olhar diferenciado para
cada aluno dentro da mesma sala de aula,
respeitando-o e auxiliando para que se chegue com
sucesso à aprendizagem. Para Glat (2007, p.36),
“adaptações curriculares são “ajustes” realizados no
currículo, para que ele se torne apropriado ao
acolhimento das diversidades do alunado; ou seja,
para que seja um currículo verdadeiramente
inclusivo”.
Atualmente nas escolas comuns a inclusão
está presente de forma cada vez mais intensa e os
profissionais atuantes na escola se sentem
despreparados ao receberem este público, quando
acostumados com um ensino tradicional que deixa
até mesmo de valorizar a potencialidade que cada
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aluno possui, visando quantidade de informação e
não a qualidade na aprendizagem.
Com esta nova demanda o professor se viu
confuso diante da realidade que agora existia e a
teoria ultrapassada de ensino excludente, destas
contradições novas reflexões fora necessária ser
feita, assim como práticas reformuladas para atingir
a todos em sala de aula, sem distinção. As
adaptações curriculares são fundamentais nesta
construção de escola inclusiva, pois sem a mesma
“pode acentuar as práticas excludentes, agora sob
a forma de descaso e de abandono destes alunos
ao “fundo da sala de aula” e aos perigosos rótulos
das “dificuldades de aprendizagem”. (GLAT, 2007,
p.38)
Adaptações curriculares não é o único
caminho para se alcançar uma prática inclusiva,
existem diversos aspectos como a efetivação dos
direitos das pessoas deficientes na sua cidadania,
mudanças profundas nos alicerces educacionais,
inclusão social entre outros. Mas quando existem as
adaptações curriculares esta mobiliza toda a base
social dentro do contexto escolar, pois o aluno será
trabalhado nas suas dificuldades diante da
realidade que se apresenta fazendo-o refletir para
atuar de forma consciente nas adversidades que
possam existir ao seu redor chegar formando-se sua
cidadania.
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Também se faz necessário em uma escola
inclusiva o envolvimento de todos os profissionais,
e esta prática será concretizada por meio de um
planejamento bem elaborado, que auxiliará na
reflexão profunda da realidade que se apresenta e
na escola que se quer, considerando todas as
condições da comunidade que os circunda. Estas
considerações têm como foco atingir a todos os
alunos sem distingui-lo por suas condições
econômicas, etnia, crença ou qualquer aspecto que
possa impedir seu desenvolvimento pleno, pois “sua
ênfase não é nas peculiaridades individuais de
aprendizagem de cada aluno, porém na
flexibilização da prática educacional para atender a
todos”. (GLAT, 2007, p. 42)
Os professores que fazem parte deste novo
modelo de educação precisam ser capacitados, e os
outros profissionais terem consciência de um
trabalho em equipe e de respeito.
NÍVEIS DE ADAPTAÇÕES CURRICULARES
Para o MEC existem tipos de adaptações
curriculares que vai das adaptações nãosignificativas
as
significativas.
Nas
nãosignificativas incluem aquelas facilmente de ser
efetivada como, por exemplo, o próprio professor
promover um ambiente acolhedor a todos os alunos
dentro da sala de aula, ou possibilitar aos alunos
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diversos contatos que favoreçam o reconhecimento
positivo de cada colega de sala em suas diferenças.
Conforme Glat (2007, p. 44), em relação às
adaptações significativas, “compreende ações que
são da competência e atribuição das instâncias
político-administrativas superiores, pois exigem
ações de natureza política, administrativa,
financeira, burocrática etc”.
Existem três níveis de adaptações
curriculares que dependem uma da outra, a primeira
envolve o projeto pedagógico, em seguida o
currículo em sala de aula e por fim no nível
individualmente.
No projeto pedagógico que são adaptações
que visam a atingir a escola toda, é planejada para
favorecer a organização escolar e os serviços de
apoio. Assim o projeto será estruturado visando à
diversidade que constitui a escola, preocupado em
integrá-lo por meio de flexibilizações nas
metodologias, técnicas, estratégias, procedimentos
e visando articulações com outros tipos de apoio
que permitam o enriquecimento nas questões mais
pedagógicas gerais e individuais.
As decisões curriculares devem
envolver a equipe da escola para
realizar a avaliação, a identificação
das necessidades especiais e
providenciar o apoio correspondente
para o professor e o aluno. Devem
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reduzir ao mínimo, transferir as
responsabilidades de atendimento
para os profissionais fora do âmbito
escolar ou exigir recursos externos à
escola. (Ministério da Educação,
1999)

Nas adaptações relativas ao currículo da
classe, o professor que irar elaborar todos os
caminhos necessários para se chegar a
aprendizagem do aluno, sendo um planejamento
em cima da aula que o professor pretende dar,
deixando explicito objetivos, o que se pretende
fazer, o tempo a ser feito, organização entre outros.
Quanto ao procedimento deve haver uma
relação saudável entre professor e aluno, devendose recorrer aos meios de comunicação alternativos
quando necessário para que o aluno seja
compreendido efetivamente, em um ambiente que
favoreça suas relações também com os demais
colegas de sala de aula.
As adaptações no nível da sala de
aula visam a tornar possível a real
participação do aluno e sua
aprendizagem eficiente no ambiente
da escola regular. Consideram,
inclusive, a organização do tempo de
modo a incluir as atividades
destinadas
ao
atendimento
especializado fora do horário normal
de aula, muitas vezes necessários e
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indispensáveis ao aluno. (Ministério
da Educação, 1999)

Em relação às adaptações individualizadas
do currículo, o aluno é focado e avaliado pelo
professor constantemente para que as aulas sejam
planejadas de acordo com o perfil do aluno,
adequando as suas necessidades sem que para
isso o diferencie do restante da sala. Também se faz
viável saber o porquê destas adaptações, se
realmente são necessárias dentro das dificuldades
de aprendizagem que o aluno apresenta, facilitando
este processo com a flexibilização do currículo.
É importante ressaltar que as
adaptações curriculares, seja para
atender alunos nas classes comuns
ou classes especiais, não se aplicam
exclusivamente à escola regular,
devendo ser utilizadas para os que
estudam em escolas especializadas,
quando a inclusão não for possível.
(Ministério da Educação, 1999)

Pensando
nestas
adaptações
consequentemente temos que pensar na atuação
da escola frente ao aluno com suas necessidades,
não basta dizer que aceita como o aluno é, tem que
existir uma real mudança na escola no geral para
acolhê-lo oportunizando um ensino de qualidade.
AVALIAÇÃO
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Na escola tradicional a avaliação é vista como
uma comprovação da quantidade de informação
que o aluno armazenou no decorrer do ano letivo
escolar, suas habilidades não são exploradas,
assim como suas potencialidades. Esta escola não
prepara para modificar a vida, melhorando sua
qualidade de vida, mas sim para manter um sistema
social desigual e excludente. Glat (2007, p.48)
reforça esta forma tradicional e negativa de
avaliação.
As práticas curriculares tradicionais
desenvolvidas nas escolas, com
seus
correspondentes
procedimentos de avaliação, vêm
fazendo mais que apenas excluir:
criam
subjetividades
que
se
desenvolvem sob a égide da
exclusão. Isto afeta vidas humanas:
disposições, atitudes, sensibilidade
e,
naturalmente,
habilidades,
aprendizagens,
desempenho
escolar.

Sendo assim, temos que definir primeiro que
tipo de aluno a escola quer formar, para entrarmos
mais detalhadamente na questão da avaliação.
Como podemos perceber a escola tradicional
não é flexível para fazer todos estas adaptações
curriculares ao receber um aluno deficiente ou com
qualquer outra aspecto que o diferencie dos demais.
Assim seria mais viável uma modificação radical em
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toda a estrutura desta escola e a partir desta
transformação traçar caminhos mais construtivos,
pensando em cada aluno e na construção da sua
cidadania.
Por fim, é necessário que os profissionais da
educação façam reflexões profundas, em relação ao
rumo que a escola vem tomando, exigindo um novo
olhar, uma nova escola e consequentemente uma
outra atitude frente a esta nova etapa, visando
transformar este modelo de escola implicando em
um movimento diretamente com o social, que insiste
em manter este modelo.
Por outro lado, pensando em qualidade de
ensino e na singularidade do aluno, esta escola
propõe
outra
significação
de
ensino
e
aprendizagem, focando o aluno e suas
potencialidades, em constante superação de si e
suas dificuldades, valorizando cada passo dado na
sua aprendizagem. Isto quer dizer que “trata-se de
avaliar com critério e flexibilidade, atendendo aos
estilos, ritmos e “peculiaridades” individuais de
aprendizagem. Incluindo as diversidades individuais
e culturais. (GLAT, 2007, p.50)
No processo de avaliação dentro das
adaptações
curriculares
o
professor
constantemente também deve fazer uma
autoavaliação, procurando sempre analisar o que
está ensinando e se os alunos estão tendo
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entendimento do que lhe é passado, caso contrário
é necessário encontrar meios diversificados para se
encontrar uma solução para atingir os alunos que
demonstram
ter
mais
dificuldades,
isso
independente de se ter uma deficiência ou não.
Os instrumentos mais viáveis neste caso são
aqueles que possibilitam a observação diária da
evolução do aluno, sem fazer comparações com
outros, mas sim analisar com cuidado como o
próprio aluno estava e como agora está.
INCLUSÃO EDUCACIONAL
Para entendermos a questão da inclusão
educacional no Brasil, é necessário recorrermos aos
modelos de escola que atualmente existem que se
encontra em uma contradição quanto à teoria
educacional mais adequada para constituição da
cidadania.
Assim sendo há uma divisão entre a elitista e
a democrática onde segundo Souza (2008, p. 14),
na elitista a escola
Deve ser destinada aos “melhores”,
que assim são considerados
conforme critérios de épocas, mas
sempre referendados por um
desempenho escolar compatível
com as expectativas dominantes.
Esse desempenho é atribuído a
qualidades intrínsecas ao educando,
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sendo a igualdade de vagas para
ingresso.

Existe então um sistema educacional que
exige
quantidades
de
alunos
formados,
independentemente de sua qualidade de ensino,
isso não nos é explicito, mas é possível verificar tal
prática quando se acompanha a rotina de uma
escola tradicional, desinteressada de qualquer
forma de mudança social profunda, visando apenas
manter esta “máquina” que gera desigualdade.
Na escola democrática a preocupação maior
é na formação de indivíduos críticos e conscientes
das necessidades de promover uma sociedade
mais justa, oferecendo igualdade de oportunidade a
todos.
Os que procuram adotar atitudes e
práticas
mais
democráticas
entendem que a escola, mais do que
ser
uma
homologadora
de
desempenhos, é uma ocasião de
favorecimento a todos, procurando,
de modo especial na educação
básica,
uma
equalização
de
competências para a vida em
comum. (SOUZA, 2008, p. 14)

A escola para todos se encontra ainda muitas
vezes comprometida por práticas que insistem em
manter a desigualdade. São ideias fixadas na nossa
cultura e na sociedade, que valorizam alguns
indivíduos por corresponderam a um modelo de
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“homem ideal”, distorcendo a palavra cidadania e
seu verdadeiro significado em nossas vidas.
Em suma, a escola que é preparada para
acolher a todos, chamada de inclusiva, é a
democrática, pois acolhe a todos sem diferenciá-los
por ser o que são. Este tipo de escola requer do
profissional da educação uma postura responsável
com a formação dos alunos, como um cidadão ativo
e transformador da realidade que se apresenta.
VISÃO SOCIAL DO DEFICIENTE
Além da limitação causada por uma
determinada deficiência, como por exemplo, a de
enxergar de um deficiente visual, existe maiores
limitações que muitas vezes “aniquilam” todas as
perspectivas de vida de alguém com deficiência,
que mesmo na luta para vencer os obstáculos de
suas limitações encontram um social que o impede
de viver bem socialmente por conta de uma imagem
deturpada
construída
com
preconceito
e
discriminação, sem o respeitar como um cidadão
como tantos outros.
A questão é complicada, porque embora
seja possível fazer cumprir uma lei que
obrigue escolas a receberem crianças
portadoras de deficiências em suas
classes e empregadores a contratar uma
porcentagem de deficientes em suas
empresas, não se pode fazer uma lei
obrigando que as pessoas aceitem e
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sejam amigas de deficientes. (GLAT,
2006, p.17)

A maior necessidade do deficiente neste
caso é de sensibilização de todos, o que não quer
dizer que a sociedade tenha que o ver como
“coitado” de sua condição, mas que sejam
respeitados como todos os outros. Esta é uma tarefa
a ser realizada de forma extensiva e intensiva,
atingindo escolas, comunidades, políticas públicas,
entre outros, visando modificar uma cultura que
massifica aquele que é diferente frente a “modelos
estabelecidos de cidadão”.
Esta consciência social só é possível com um
trabalho comprometido em dar oportunidades a
todos sem discriminá-los, são mudanças profundas
onde não poderá permitir as desigualdades sociais
sem inferiorizá-los. Segundo Glat(2006, p. 18)
Partindo dessa perspectiva, a
segregação
do
deficiente
é
entendida em termos da sua nãoprodutividade: por não contribuírem
economicamente com o sistema
eles são marginalizados e reduzidos
à categoria de cidadãos de segunda
classes
ou
seres
humanos
inferiores.

É esta imagem que ainda prevalece na
maioria da sociedade, até mesmo com pessoas que
tem contato direto e constante com as pessoas
deficientes, pois desacreditam em sua atuação
Amanda de Souza Moura Silva

92

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

efetiva na construção social, devido à forma
estereotipada que fora construída por uma
sociedade elitizada que visa produtividade sem
permitir nenhum “defeito” na “máquina homem”.
O nome (ou o rótulo) “deficiente”
exprime um significado específico e
confere ao indivíduo assim nomeado
uma identidade social e pessoal
estereotipada.
E
como
esse
estereótipo
é,
por
natureza,
depreciativo,
todas
as
potencialidades do indivíduo são
subestimadas e ele passa a ser visto
apenas como um exemplo do
estigma: “negro correndo é ladrão;
ele não faz direito porque é
retardado; coitado do ceguinho; ele
é um infeliz! (GLAT, 2006, p.27)

No geral, o deficiente quando quer fazer parte
do social, tem que se adaptar as condições
existentes, como por exemplo, na nossa atualidade
podemos perceber que as pessoas deficientes física
enfrentam diariamente calçadas inadequadas para
a passagem da sua cadeira de roda, assim como
escadas para acesso em um determinado local sem
elevador ou rampas.
Mesmo diante de tais circunstâncias estas
pessoas querem ser integrada a sociedade até
mesmo pela necessidade de sobrevivência, ficando
cada vez mais explícito a ineficácia de leis criadas
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em sua defesa, pois quando deveria dar todo o
apoio que necessitam para superar barreiras
existentes, acabam por manter um processo de
discriminação quando não cumpri tais leis. Desta
situação frustrante, que vai sendo incorporado pelo
deficiente que sente inferiorizado, e todos outros
adjetivos descritos pela sociedade que acarreta
uma influência negativa no seu desenvolvimento
psicológico.
A deficiência é uma condição
incapacitante e dolorosa, não
apenas
por
suas
limitações
orgânicas
intrínsecas,
mas
principalmente pelas limitações
sociais que acarreta. A sociedade
avalia negativamente esse tipo de
características
e,
consequentemente,
trata
diferentemente – de maneira
depreciativa – os indivíduos que a
possuem. (GLAT, 2006, p. 34)

Em suma, com esta construção negativa da
sua condição frente ao social, muitos problemas que
possam aparecer principalmente devido ao
comportamento
(depressão,
agitação,
isolamento...), é resultado da não aceitação desta
pessoa deficiente que se inicia na rejeição da
própria família e se prolonga nas poucas interações
que faz com o mundo, acarretando uma sobrecarga
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no seu desenvolvimento, impedindo-o de evoluir
como qualquer outro ser.
MUDANÇAS NECESSÁRIAS A INCLUSÃO
A convivência se torna a palavra-chave,
quando falamos da inclusão de um modo geral. É o
interagir com o outro, comunicar algo, trocar
experiências que vai aos poucos auxiliando no
desenvolvimento saudável de qualquer pessoa
independente se possui uma deficiência ou não.
Estes espaços de relações humanas ricos
são proporcionados geralmente pelas escolas
devido ao rumo acadêmico que toda criança em
desenvolvimento vai tomando, por este motivo
(...) pensar em educação, em uma
escola inclusiva, em uma construção
da cidadania, supõe pensar no
elemento fundamental da ação
educativa, o sujeito educativo, que,
mesmo concretizado em uma única
pessoa, é sempre o resultado de um
ser comunitário. (SOUZA, 2008, p.
50)

Em se tratando do indivíduo deficiente estas
relações são valiosas para ambas as partes, ou
seja, para pessoas que não possuem deficiência e
principalmente para quem as possuem, devido as
possíveis dificuldades que o biológico possa
apresentar nos diversos aspectos de sua vida. Estas
reflexões devem ser feitas constantemente pelo
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professor que recebe o aluno de inclusão, pois é o
ser humano social que possibilitará mudanças
significativas na sociedade.
Na escola mesmo os professores que não
receberam capacitação suficiente procuram por si
só meios de atingir tais alunos e fazer com que haja
a socialização entre as diversidades existente
dentro da sala de aula, esta atitude depende muitas
vezes da consciência e visão que os professores
tem em relação ao seu papel na sociedade.
Grande número de educadores
procura preparar-se para atender
principalmente as pessoas com
necessidades
educacionais
especiais. Uns acreditam ser
importante a preparação prévia para
atender educandos excluídos. Existe
forre tendência em buscar “receitas”
para lidar com esses educandos ou
procurar
aprender
durante
o
processo com as vivências de outras
pessoas. (SOUZA, 2008, p. 51)

Por fim, a capacitação de professores, o
trabalho com pais de pessoas deficientes, e a
divulgação na comunidade sobre a importância de
se valorizar a diversidade, tornam o indivíduo
deficiente participativo nas decisões sociais. O
respeito precisa ser prioridade nestas relações
visando à transformação no pensamento e nas
atitudes das pessoas que precisam ser mais
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sensibilizadas com a singularidade de qualquer
indivíduo, promovendo a igualdade de direito a vida.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho apresentado visa destacar as
contradições de práticas educativas vêm acarretar
um esforço em vão por parte do professor que quer
mudar, mas enfrenta um sistema educacional
tradicional, limitando ações e possibilidades de uma
escola aberta a todos.
Assim se faz necessário distinguir a escola
tradicional da escola democrática, para poder
visualizar qual se enquadra melhor na educação
que visa à diversidade. Na escola tradicional
geralmente não é possível alcançar a todos os
alunos, pois seu foco está em atingir um objetivo
padronizado, se tornando um processo seletivo para
diferenciar o aluno “inteligente”, dos então ditos
“fracassados”, onde não pretende ser flexível, mas
sim
apenas
repressiva,
impedindo
o
desenvolvimento saudável de quem apresenta
dificuldades em vários aspectos de sua vida. Já a
escola democrática pode trazer benefícios ao
aceitar as diferenças valorizando as potencialidades
de cada um suprindo suas necessidades e
valorizando suas potencialidades. O currículo
adaptado é uma das alternativas que respeita a
singularidade do aluno atendendo as suas
necessidades e superando qualquer limitação social
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que possa existir e o planejamento detalhado do que
se pretende com cada aluno de acordo com seu
perfil é imprescindível para o sucesso no processo
de ensino e aprendizagem. As condições sociais do
deficiente ainda não são favoráveis ao seu
desenvolvimento pleno, mas pensando em uma
educação que respeita o aluno na sua diferença,
valorizando-o todos os obstáculos serão superados.
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O MOVIMENTO DO MAIO DE 1968 MA FRANÇA
Ana Elisa Herreira Borges Pereira

No controverso movimento ocorrido em 1968,
cujo auge é apontado como o mês de maio na França,
com suas simultaneidades e seus desdobramentos
no exterior; importantes documentos sobreviveram ao
turbilhão de Paris, entre eles os cartazes produzidos
naquele período pelo Atelier Populaire. Com
mensagens políticas e um belo trabalho de arte,
apresentam-se como fontes potenciais para a
compreensão do período.
Criado pela Ecole des Beaux-Arts e pela Ecole
des Arts Décoratives, da Sorbonne, o Atelier
Populaire produziu diariamente mais de 350
desenhos em silkscreen, confeccionando cartazes
“com grafismos simples e poderosos lemas concisos”,
e até hoje “continua sendo um dos mais
impressionantes derramamentos de arte gráfica
política já alcançados”, a exemplo de um cartaz
(Fig.1) em que “um punho fechado, com um
cassetete, acompanha a famosa frase de Luís XVI,
muitas vezes usada para caracterizar o governo
gaullista: L'État, c'est moi – o Estado sou eu”, ou ainda
outro (Fig.2) no qual “a sombra de De Gaulle
Ana Elisa Herreira Borges Pereira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

101

amordaça um jovem, com a legenda: ‘Seja jovem e
cale a boca.’ ” (KURLANSKY, 2004, p. 302-303),
sintetizando ambos a força expressiva desse
encontro entre arte e política.
Segundo Mark Kurlansky (2004), em
decorrência da imensa produção política e
distribuição desse material pelo Ateliê, houve uma
reação institucional aos cartazes como também sua
mercantilização, em que tanto a polícia quanto os
colecionadores de arte arrancavam os cartazes das
paredes, somando-se a isso a venda de edições
piratas dos cartazes, o que causou indignação nos
estudantes do Ateliê:
“A revolução não está à venda”, disse
Jean-Claude Leveque, um dos
estudantes de arte. O ateliê rejeitou
uma oferta de U$ 70 mil da parte de
duas grandes editoras européias. No
outono, tanto o Museu de Arte
Moderna, como o Museu Judaico de
Nova York tinham mostras do trabalho
do ateliê. A mostra do Museu Judaico
intitulava-se Up Against the Wall
(Contra a parede). (KURLANSKY,
2004, p. 303)
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Figura 1 – L’Etat c’est moi. Cartaz,
Marrom. Atelier Populaire, 1968.

Fonte: Kugelberg e Vermès (2011).
Figura 2 – Sois jeune et tais toi. Cartaz, Vermelho. Atelier Populaire,
1968.

Fonte: Kugelberg e Vermès (2011).

Para o Atelier Populaire, esses cartazes são
armas a serviço da luta política e não devem ser
vistos como objeto estético e nem como evidência
histórica de uma fase da luta. Os cartazes devem ser
apenas um meio para as massas atingirem novos
níveis de ação. Essa postura aparece num texto
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apresentado como frontispício do livro Posters From
The Revolution, de 1969, que documenta os cartazes
do Atelier Populaire e o processo de sua confecção:
Os pôsteres produzidos pelo Atelier
Populaire são armas a serviço da luta
e são uma parte inseparável dela. Seu
lugar de direito é nos centros do
conflito, quer dizer, nas ruas e nas
paredes das fábricas. Utilizá-los para
propósitos decorativos, para expô-los
nos espaços de cultura burgueses ou
para considerá-los como objetos de
interesse estético é destruir tanto sua
função como seu efeito. É por isso que
o Atelier Populaire sempre se recusou
a colocá-los à venda. Mesmo mantêlos como uma evidência histórica de
um certo estágio da luta é uma traição,
visto que para a luta em si é de
primordial importância que a posição
de um observador "de fora" seja uma
ficção que inevitavelmente torna-se
uma marionete nas mãos da classe
dominante. É por isso que estes
trabalhos não devem ser tomados
como o resultado final de uma
experiência, mas como um incentivo
para encontrar, através do contato
com as massas, novos níveis de ação,
tanto no plano cultural como no
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político.
(KUGELBERG;VERMÈS,
2011, p.01, tradução nossa) 1

No original em inglês:
“The posters produced by the
ATELIER POPULAIRE are weapons In
the service of the struggle and are an
inseparable part of it. Their rightful
place is in the centers of conflict, that
is to say, in the streets and on the walls
of the factories. To use them for
decorative purposes, to display them in
bourgeois places of culture or to
consider them as objects of aesthetic
interest is to impair both their function
and their effect. This is why the
ATELIER POPULAIRE has always
refused to put them on sale. Even to
keep them as historical evidence of a
certain stage in the struggle is a
betrayal, for the struggle itself is of
such primary importance that the
position of an "outside" observer is a
fiction which inevitably plays into the
hands of the ruling class. That is why
these works should not be taken as the
final outcome of an experience, but as
an inducement for finding, through
contact with the masses, new levels of
action, both on the cultural and the
political
plane.”
(KUGELBERG;
VERMÈS, 2011, p. 01).
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Como historiadora, não é possível ignorar a
importância desses documentos e a relação arte e
política dos cartazes, nos quais a separação não
existia de fato. Aqui temos a arte a serviço da luta de
“uma juventude que se acreditava política e achava
que tudo devia se submeter ao político: o amor, o
sexo, a cultura, o comportamento” (VENTURA, 2006,
p. 20).
Em atenção a esse questionamento, nesta
pesquisa os cartazes de Maio de 68 são tomados
como objeto de estudo na perspectiva do Atelier
Populaire: como um meio para que as massas
possam atingir novos níveis culturais e políticos de
ação.
MAIO DE 1968
Com o objetivo de desenvolver uma análise da
questão tanto estética quanto política dos cartazes do
Maio de 68, cumpre apresentar um panorama do
contexto histórico em que esses cartazes foram
produzidos, para compreender o que levou a essa
produção, quais suas metas, quem os produziu e
como; constituindo-se assim subsídios para a análise
artística a ser empreendida – as influências artísticas
da parte visual dos cartazes e o que expressavam de
político.
Contexto de Maio de 1968 no mundo
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Movida por uma até hoje misteriosa
sintonia de inquietação e anseios, a
juventude de todo o mundo parecia
iniciar uma revolução planetária.
(VENTURA, 1998, p.49)

Havia diversos movimentos jovens eclodindo
pelo mundo. Em diferentes países ao mesmo tempo
ocorriam lutas: “As lutas que ocorriam na Alemanha,
nos EUA e na América Latina davam sinais de que os
estudantes eram capazes de se manifestar
autonomamente.” (THIOLLENT, 1998, p. 66) Na
Alemanha há uma crítica ao sistema educacional
superior, nos Estados Unidos havia o contexto da
Guerra do Vietnã e a contestação na universidade em
Berkeley, na Califórnia, que inspirou os franceses. No
Brasil há a luta contra a ditadura civil-militar e no
México há movimentos estudantis. Há a invasão, e,
portanto, confrontos, de universidades por forças
policiais na Espanha (Universidade de Madri), na
Itália (Universidade de Roma - “La Sapienza”), na
Bélgica (Universidade de Louvain). Ocupações feitas
pelos próprios estudantes no Senegal (Universidade
de Dakar) e nos Estados Unidos (diversas, entre elas
a Universidade de Colúmbia).
Movimentos estudantis e/ou de operários,
incluindo greve geral, como na Guatemala, ou com
mortos e feridos, como na Alemanha e ainda com
Estado de Sítio e lei marcial, como no Uruguai, foram
sentidos nos meses subsequentes ao mês de maio.
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Polônia, Tchecoslováquia e Iugoslávia também
reagem com revoltas estudantis a diversos
acontecimentos em 1968. Conflitos entre polícia e
estudantes ocorreram também no Japão, na Etiópia,
na Argentina, na Venezuela e no Peru.
O Maio Francês
A maior influência intelectual exercida
sobre os estudantes de 1968 foi o
marxismo, mas evidentemente, não o
marxismo ortodoxo da União Soviética
ou dos partidos comunistas do
ocidente. Tratava-se de variantes
relacionadas com os nomes de
Trotsky, Mao-Tsé-Tung, Fidel Castro,
Che Guevara. Havia também o
ressurgimento do anarquismo e uma
nova forma de anarquismo cultural,
chamado “situacionismo”. (THIOLNT,
1998, p. 71)

O mês de março de 1968 na França mostra-se
relativamente tranquilo; apenas no final do mês, no
dia 21, começam a ocorrer enfrentamentos, como o
protesto contra a Guerra do Vietnã e em seguida as
manifestações que fazem surgir o movimento “22 de
março”. Enquanto isso, em outros países, formas de
resistência e contestação de estudantes e
trabalhadores ocorriam. O presidente da França,
Charles De Gaulle governava de forma autoritária,
processava quem se manifestasse contra seu
governo, utilizando para isso uma velha lei contra
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críticas ao presidente. Além disso, sua política
externa era desastrosa.
De Gaulle foi um general francês que lutou
tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial
e depois de diversos envolvimentos políticos,
incluindo a criação de um partido e de ter sido
Primeiro-Ministro do governo provisório em 1946,
resolve se retirar da política e se aposentar em 1950.
Em 1958, por conta da questão da Argélia –
colônia francesa na época -, espalharam-se boatos
(que muitos acreditam terem sido plantados pelo
próprio De Gaulle) que levantavam a hipótese de que
se um governo socialista tomasse o poder, como
realmente estava perto de acontecer, um golpe militar
de direita ocorreria. Nesse contexto, todos
acreditaram que somente o governo de De Gaulle
poderia salvar o país e controlar a crise argelina.
Charles De Gaulle aceitou a missão, quando
foi convocado, mas a quis realizar em seus próprios
termos: recesso do parlamento e uma nova
constituição. As condições foram atendidas e ao
presidente (ele próprio) foram concedidos poderes
absolutos. Jovens protestaram denunciando como
fascismo. Mas não adiantou: De Gaulle fundava a
Quinta República na França, com autoritarismo e
apoio inclusive de setores da esquerda, que
consideravam ser um mal menor em relação ao que
poderia ocorrer.
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A questão da Argélia, além de promover De
Gaulle novamente à posição de poder de forma muito
mais absoluta dessa vez, também serviu para
radicalizar a juventude francesa.
Em 1965, ocorre a primeira eleição direta para
presidente na França. De Gaulle ganha, ou seja, é
reeleito. As condições econômicas a partir de 1967
passam a mudar. Para driblar problemas, o governo
toma medidas que prejudicam os trabalhadores. Por
outro lado, as condições de vida levavam cada vez
mais pessoas às Universidades. Isso, por sua vez,
gera o problema de superlotação nas universidades,
que recebem mais estudantes, mas não se preparam
estruturalmente e nem se modernizam. Além disso,
problemas nas indústrias eram sentidos.
Eclode o
Maio Francês.
Estudantes
posicionam-se contra o autoritarismo e passam a
reivindicar uma universidade mais crítica, com novas
formas de se comunicar, de se educar e de se
relacionar com a sociedade.
O movimento “22 de março” teve como figura
expoente Daniel Cohn-Bendit - também conhecido
como “Dany, o vermelho” - e teve grande participação
na explosão dos acontecimentos. Cerca de 150
estudantes ocupam a Universidade de Nanterre para
protestar contra a prisão de 6 estudantes que haviam
se manifestado contra a Guerra do Vietnã e contra as
regras de conduta dos campi de pós-graduação
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(proibição de confraternização entre homens e
mulheres na universidade e o direito de funcionários
administrativos de entrarem no quarto dos estudantes
a qualquer hora).
A postura da esquerda institucionalizada na
França, como o Partido Comunista Francês (PCF),
não era unânime em relação ao apoio ao movimento
de 1968. Para o PCF, as manifestações vêm a
atrapalhar seus planos, pois pensavam em tomar o
Estado através das eleições de 1972 para torná-lo
socialista. Achavam que o estado francês já estava
maduro para isso.
Já a Entidade Nacional dos Estudantes
(UNEF) e o Sindicato dos docentes (SNE-Sup)
fizeram uma aliança com o movimento “22 de março”,
apesar de ambos os lados não concordarem
necessariamente com as posturas uns dos outros.
Cohn-Bendit inclusive considera os dois movimentos
autônomos, o dos estudantes e o dos trabalhadores.
Os trabalhadores, na verdade, também
estavam muito irritados com a política de De Gaulle.
Apesar de suas reivindicações aparentemente muito
diferentes, o descontentamento dos dois lados, com
a explosão inicial causada pelos estudantes,
favoreceu tanto a greve geral quanto as outras
greves. Isso porque a Central Operária Socialista
(CFDT) e também a CGT – que era sua parceira
comunista –, percebendo a necessidade de ter algum
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controle sobre a situação, mesmo não concordando,
resolveram chamar os sindicados à greve, já que os
trabalhadores estavam mesmo querendo avançar.
O sentido de insatisfação e opressão que irá
unir grupos que têm ideias e desejos que podem
parecer diferentes. Na verdade, seus desejos são os
mesmos, e o que os separa é somente a forma de
buscar realizá-los. Ambos querem se livrar da
opressão, conquistar direitos, ter liberdade e
dignidade. Todos desejam ser felizes e sentem que o
Capitalismo através do Estado os impede - quer na
figura de seus patrões, quer na figura de De Gaulle
ou em sua própria conceitualização abstrata. O
desejo e os sonhos os unem.
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O PSICOPEDAGOGO DIANTE A ALUNOS QUE
SOFREM ABUSO SEXUAL: ALTERAÇÕES DE
COMPORTAMENTO CAUSANDO DIFICULDADES
DE APRENDIZAGEM
Andréa de Fátima Cabral de Souza

A Constituição de 1988 destaca-se pela
priorização da Defesa dos Direitos Humanos que
podemos perceber pelo extenso rol de direitos
fundamentais inseridos na Carta, onde estão
incluídos os direitos civis, políticos e sociais.
Do direito à vida, ou seja, o direito de nascer e
preservação de sua existência têm o direito à saúde.
Pois de nada adianta a criança viver e não
sobreviver os focos externos e garantir a saúde não
significa tão somente o bem estar físico, mas sim a
boa alimentação afastando os grandes males como a
desnutrição e mais que isso a falta de alimentação
adequada da família, por isso se faz necessário uma
política social que ajude.
A ausência dessas políticas
atender a demanda nos leva a uma
único caminho a efetivar os direitos
pois crianças e adolescentes tem o

sociais para
via judicial, o
fundamentais,
direito a uma
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família, e esse vínculo deve ser assegurado pela
sociedade e pelo Estado, no caso de uma ruptura fazse necessário, programas, projetos e estratégias que
possam ter um reordenamento para a constituição de
um novo vinculo familiar, levando em conta
responsabilidade de proteção do estado, caso os
seus direitos sejam colocados em risco até completar
a fase adulta (18 anos).
Levando em conta a problemática da pesquisa
que se trata de saber o que o professor pode fazer
quando se depara com um aluno que foi vítima de
abuso sexual?
A educação que neste contexto deve ser mais
que a educação formal e religiosa oferecida pelos
pais, pois quando falamos de educação nos referimos
a todas as necessidades que asseguram o bem estar
psicofísico social da criança.
Tratemos da socialização, o lazer efetivamente
são as atividades que integram mais a criança ao
meio social, representando um elemento essencial na
fase de desenvolvimento do ser humano. As
atividades lúdicas integram e refletem no
amadurecimento da criança e do adolescente.
O direito ao respeito é a inviolabilidade da
integridade física, moral e emocional da criança e do
adolescente, pois coisificação dos mesmos
desencadeiam atos de violência que podem ser física
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e moral. Portanto respeitar a criança significa
entende-la em sua privacidade.
Por isso quando tratamos sobre respeito
entendemos como direito de proteger contra qualquer
violência a seu corpo. Este direito esta intrínseco à
condição de ser humano e a integridade física que
nos liga ao direito à vida, e o professor deve estar
sempre atento a qualquer sinal diferenciado
demonstrado pelo aluno em sala de aula.
Portanto devem ser respeitados seus
sentimentos, suas fragilidades, bem como sua honra
e reputação, é preservar a imagem tanto da criança
como do adolescente significa ter três elementos
básicos liberdade - respeito - dignidade um leva ao
outro em uma construção ética.
No Artigo 18 do Estatuto da Criança e
Adolescente - ECA diz: É dever de todos zelar pela
dignidade da criança e do adolescente, salvaguardalos
de
tratamentos
violentos,
desumano,
constrangedor e vexatório.
Portanto, a responsabilidade de velar é dever
de todos e se trata de agir em sua defesa em
situações as quais estão em dificuldade seja física ou
moral, então somos todos responsáveis por seu bem
estar.
Quanto à convivência familiar a convenção
sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas, diz
Andréa de Fátima Cabral de Souza
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que para o pleno desenvolvimento de sua
personalidade é necessário que ela cresça no seio de
sua família em um ambiente de amor, compreensão
e proteção, ambiente este que dá a criança a
assistência necessária para assumir seu papel em
sociedade dentro da comunidade a qual faz parte.
Deixa claro que a ausência da família atrasa o
desenvolvimento da criança e do adolescente, porque
a mesma é o primeiro contato social que tem. E,
portanto, direito de toda criança ter uma família
biológica ou substituta, que a estruture.
No Artigo 25 § Único do ECA, fica estabelecido
que devido às inovações de conceito de família, seja
ela extensa ou ampliada o que determina o convívio
da criança e do adolescente são vínculos de
afetividade e de afinidade.
Então cabe ao Município exercer suas
responsabilidades e assistir a família em seus
serviços básicos, atendendo a cada um dos membros
da família dentro da comunidade que possam exercer
sua cidadania.
O abuso sexual contra crianças e adolescentes
são definidos como o envolvimento de uma criança ou
adolescente em atividade sexual que essa não
compreende totalmente, para a qual é incapaz de dar
consentimento, ou não está preparada devido ao
estágio de desenvolvimento. Para compreender o que
é tomado como violência, em especial a violência
Andréa de Fátima Cabral de Souza
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direcionada para a criança, é importante
problematizar o próprio conceito de infância.
A ideia de infância, não existiu sempre,
e nem da mesma maneira. Ao
contrário, ela aparece com a
sociedade
capitalista,
urbano
industrial, na medida em que mudam a
inserção e o papel social da criança na
comunidade. Se na sociedade feudal,
a criança exercia um papel produtivo
direto (“de adulto”) assim que
ultrapassava o período de alta
mortalidade infantil, na sociedade
burguesa ela passa a ser alguém que
precisa ser cuidada, escolarizada e
preparada para uma atuação futura.
Este conceito de infância é, pois,
determinado
historicamente
pela
modificação das organizações da
sociedade. (KRAMER 2001, p. 19).

É muito importante que cada vez mais os
profissionais dos Centros de Saúde juntamente com
os profissionais da Rede Intersetorial possam dispor
de momentos de troca de experiências, para
discussão de casos e reflexão sobre os valores e
sentimentos dos próprios profissionais em relação à
violência.
O abuso sexual viola as leis ou tabus da
sociedade e se expressa em qualquer atividade entre
uma criança e um adulto ou outra criança que, pela
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idade ou estágio do desenvolvimento, está em uma
relação de responsabilidade, confiança ou poder.
Para garantir o atendimento adequado às
crianças e aos adolescentes vítimas de violência se
faz necessário compreender os conceitos de
violência,
como
ela
acontece,
quais
as
consequências, os tipos de intervenção, como intervir
e os pressupostos éticos a serem abordados na hora
do atendimento.
Na história social das crianças, suas
representações eram concebidas
como pequenos adultos, animais
domésticos e até anjos. Ademais,
cuidados básicos, como alimentação e
afeto eram de responsabilidade da
ama de leite ou da escrava. (FENWICK
E WALKER, 1997, p.88).

A atividade sexual é destinada para
gratificação ou satisfação das necessidades desta
outra pessoa. Isto pode incluir, mas não se limita, a
indução ou coerção de uma criança para engajar-se
em qualquer atividade sexual, a exploração de uma
criança em sexo comercial ou outra prática sexual
ilegal, o uso de crianças em performances ou
materiais pornográficos (Organização Mundial da
Saúde, 1999).
Nos casos extremos em que os profissionais
corram grandes riscos, como no caso em que o
agressor é chefe do tráfico, esta notificação pode ser
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feita pelo Disque 100 (Disque Denúncia Nacional de
Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e
Adolescentes).É
muito
importante
que
os
profissionais saibam escutar, dar apoio e fazer um
bom atendimento às crianças e aos adolescentes
vítimas de violência e conheçam o fluxo de
atendimento intersetorial do seu município.
Convém assinalar que sobre
infância, sexo e legalidade: “a lei
protege as crianças até que seja
crescida o bastante para
tomarem
suas
próprias
decisões sobre sexo”, país para
plena capacidade de tomar
decisões sem prejuízos ao
desenvolvimento,
para
autonomia de todos os atos da
vida civil, inclusive sexual.
(FENWICK E WALKER, 1997,
p.88).

A violência psicológica é “Toda forma de
rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito,
cobrança ou punição exageradas e utilização da
criança ou adolescente para atender às necessidades
psíquicas dos adultos”. As consequências do abuso
sexual para crianças ou adolescentes podem incluir o
desenvolvimento de transtornos psicológicos do
humor, de ansiedade, alimentares, enurese,
encoprese, transtornos dissociativos, hiperatividade e
déficit de atenção e transtorno do estresse pósAndréa de Fátima Cabral de Souza
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traumático (Briere e Elliott, 2003; Cohen,Mannarino e
Rogal, 2001; Habigzang e Caminha, 2004; Heflin e
Deblinger, 1996/1999; Runyon e Kenny, 2002).
Entretanto, o transtorno do estresse pós-traumático
(TEPT) é a psicopatologia mais citada como
decorrente do abuso sexual e é estimado que 50%
das crianças que foram vítimas desta forma de
violência desenvolvem sintomas.
Abuso sexual é:
O envolvimento de crianças e
adolescentes em atividades
sexuais com um adulto ou
com qualquer pessoa um
pouco mais velha ou maior, em
que haja uma diferença de
idade, de tamanho ou de poder,
em que a criança é usada como
objeto sexual para a gratificação
das necessidades
ou dos
desejos, para a qual ela é
incapaz
de
dar
um
consentimento consciente por
causa do desequilíbrio no
poder,
ou
de
qualquer
incapacidade
mental
ou
física(SANDERSON,
2005,
p.17).

As alterações cognitivas incluem: baixa
concentração e atenção, dissociação, refúgio na
fantasia, baixo rendimento escolar e crenças
distorcidas, tais como percepção de que é culpada
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pelo abuso, diferença em relação aos pares,
desconfiança e percepção de inferioridade e
inadequação. O encaminhamento é feito no prazo de
24 horas e é mantido o sigilo da identidade do
denunciante.
A violência possui raízes
históricas e sociais, bem como
múltiplos
fatores
causais.
Quanto aos conceitos de
violência ou violências, o recorte
neste trabalho se apresenta
relacionado
a
violência
intrafamiliar/ doméstica e de
gênero,
enfocando
mais
especificamente a violência
contra a criança, bem como a
concepção do que vem a ser
abuso
sexual
infantil.
(FENWICK E WALKER, 1997,
p.88).

Alguns sinais de alerta para o Abuso sexual
contra crianças e adolescentes: Agir de maneira
sexual inadequada com brinquedos, objetos, outras
crianças e adultos; Demonstrar conhecimento sexual
e usar linguagem sexual de maneira explícita não
observada anteriormente; Ter pesadelos ou
problemas de sono; Apresentar mudanças de
personalidade;
Manifestar
regressão
a
comportamentos de quando era mais nova, como
enurese; Sentir medos inexplicáveis de determinados
lugares ou pessoas; Tornar-se agressiva, deprimida,
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alheia ou reservada; Os indicadores físicos que
encontramos nas vítimas de violência psicológica são
distúrbios no sono; dificuldade para falar;
comportamentos imaturos; urina na cama; falta de
apetite e outros problemas de saúde como
obesidade, alergias, etc.
A ansiedade e esquiva são trabalhadas com
exposição gradual e dessensibilizarão sistemática,
inoculação de estresse, treino de relaxamento e
interrupção e substituição de pensamentos
perturbadores por outros que recuperem o controle
das emoções. Sintomas de depressão são
trabalhados com treino de habilidades de coping e
reestruturação de cognições distorcidas.
Elucida-se
que
unidade
doméstica significa local de
convívio
permanente
de
pessoas, com ou sem vínculo
familiar,
inclusive
as
intermitentes
pessoas
agregadas. O âmbito familiar
compreende a comunidade
construída por indivíduos com
laços parentais, naturais ou por
expressa afinidade e vontade.
Espaço
de
convívio
e
relacionamento abarca o fato de
o agressor conviver ou ter
convivido
com
a
vítima,
independente
de
relações
sexuais ou de orientação sexual
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de ambos. (FENWICK
WALKER, 1997, p.88).

E

Problemas comportamentais são trabalhados
com técnicas de modificação de comportamento.
Além disso, a TCC trabalha na prevenção de futuras
revitalizações. A prostituição é considerada uma
forma de trabalho para os adultos. No entanto, dentro
da perspectiva de defesa dos direitos humanos e
levando-se em conta que crianças e adolescentes
são pessoas em desenvolvimento, e a sociedade tem
o dever de protegê-los, o termo adequado nestes
casos é “exploração sexual”. Portanto, a criança e o
adolescente não se prostitui e, sim, são explorados
sexualmente.
Considerando as consequências negativas do
abuso sexual para o desenvolvimento psicológico das
vítimas, bem como os resultados positivos da terapia
cognitivo-comportamental para redução de sintomas
e reestruturação da memória traumática, o presente
trabalho tem como objetivos descrever um modelo de
grupo
terapia
cognitivo-comportamental
para
meninas vítimas de abuso sexual, bem como a avaliar
e discutir o processo terapêutico.
Compreende-se, deste modo, que há
diferentes modos de se conceber a violência sexual
intrafamiliar
e,
conforme
essas
diferentes
concepções, serão produzidas formas distintas de
atendimento às vítimas. Nesse sentido, cabe
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perguntar que concepções de abuso sexual,
infância/adolescência e família são acionadas pelos
profissionais que compõem a rede de atenção à
vítima, buscando mapear os serviços de atenção e
cuidado que essas vítimas têm acesso.
Quando falamos em formação de professores,
focalizamos inicialmente a formação do indivíduo que
é sempre planejada e direcionada para que sua
prática profissional se concretize socialmente. Porém
há uma contradição entre o que deve ser realizado
durante o processo de assimilação do conteúdo e o
que realmente se executa em sala de aula.

Figura 4- Imagens do livro Pipo e Fifi
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Figura 5- Curso Pipo e Fifi: ensinando as crianças as se
protegerem da ... institutocores.eadbox.com.

Há um dilema do trabalho educativo, que se
equilibra entre a humanização e a alienação que
explica no tocante à formação docente isso é letal,
pois o produto do trabalho educativo deve ser a
humanização dos indivíduos, que, por sua vez, para
se efetivar, demanda a mediação da própria
humanidade dos professores.
Ao longo do século XX, houve sucessivas
reformas econômicas que foram norteando e
estruturando os ideais pedagógicos, se arrastando ao
longo do tempo e influenciando a prática docente e a
formação dos professores (MARTINS, 2010).
Dentre as renovações sociais surge na área da
educação o modelo da pedagogia nova. Qual foi a
contribuição dessa nova pedagogia para a formação
dos nossos professores, é um questionamento que o
sociólogo Saviani (2007) nos traz no livro ´´História
Andréa de Fátima Cabral de Souza
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das ideias pedagógicas no Brasil´´.
O autor explica que entre 1932 e 1947, a
pedagogia nova e a pedagogia tradicional, se
equilibram e se mantiveram na educação do país.
A partir de 1960 a pedagogia nova, se torna
predominante. Já no ano seguinte, dá-se início ao seu
processo de declínio.
Profundas mudanças sociais que se
faziam presentes (a exemplo da
industrialização/modernização
do
país, aceleração da urbanização e
reivindicações pela democratização
da escola pública, influências da
“guerra fria” etc.) gestaram os
primeiros sinais de esgotamento do
ideário que fora aventado como ícone
de
uma
educação
moderna,
democrática e humanista(MARTINS,
2010, p.17).

Entre os anos de 1960 e 1970, há um
predomínio do modelo de Taylor e Ford, cujo objetivo
era a produção em massa e adequação desses novos
trabalhadores passa pela educação, com as “teorias
do capital humano”. Esse novo modelo de educação
priorizava a formação técnica adequando o cidadão
ao novo modelo de produção.
Já no final do século XX, houve o crescimento
da concepção da pedagogia produtivista, que entra
em choque com as ideias da pedagogia tecnicista
Andréa de Fátima Cabral de Souza
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surgindo desse embate a “visão crítico reprodutivista”.
As ideias contra hegemônicas surgem baseadas na
concepção de uma “educação popular”, bem como a
pedagogia crítico social e a pedagogia históricocrítica. Todas elas contribuíram para importantes
debates no âmbito da educação e deram importante
colaboração para os avanços na educação inseridos
na Constituição de 1986 (MARTINS, 2010).
Outras vertentes pedagógicas foram surgindo
segundo o autor, porém sempre com um olhar
mercantilista sobre a educação, frisando sempre
máxima racionalização e otimização dos recursos.
Entre elas podemos destacar os mais conhecidos
como: Neoescolanovismo – “aprender a aprender”,
Neoconstrutivismo – “pedagogia das competências”
aprendizagem individual, Neotecnicismo - “qualidade
total” escola como empresa (MARTINS, 2010).
Para Figueiredo (2013), a formação inicial e
continuada de professores visando a inclusão deve
ser pensada primeiramente na sua organização e
instrumentalização de ensino, bem como a gestão da
classe e seus princípios éticos, filosóficos e políticos,
que permitiram a esses professores a reflexão e
compreensão de seu verdadeiro papel e da escola na
formação dessa nova geração que deverá responder
às demandas profissionais.
A autora explica sobre a importância da
organização dos tempos e espaços de aprendizagem
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no agrupamento de alunos e no planejamento das
atividades. Pensar na sequência didática adaptada às
reais necessidades dos seus alunos e na
consolidação da aprendizagem.
Nesta perspectiva de ensino, o
professor situa-se como mediador,
considerando aspectos como: atenção
às diferenças dos alunos; variação de
papéis que o professor assume
diferentes situações de aprendizagem;
organização dos alunos de forma que
possibilite interações em diferentes
níveis, de acordo com os propósitos
educativos (grupo – classe, grupos
pequenos, grupos maiores, grupos
fixos) (FIGUEIREDO, 2013, p.142).

Há a necessidade de reconsiderar nossas
crenças e valores. Os professores continuam
querendo controlar as situações em sala de aula, não
dando a liberdade para o aluno e exercendo forte
autoridade no sentido de que o aluno precisa sempre
olhar para ela, sentando em fileiras e com seus
materiais pedagógicos sob sua supervisão. Nesse
aspecto o espaço é o ponto primordial enfatizado pela
autora, pois deve se pensar em espaços preparados
para todos os níveis de desenvolvimento e idades
apropriadas, que sejam organizados e ativos que
documentem e ensinem. Pensar o espaço de forma
que todos os alunos tenham oportunidades de
aprendizado e de socialização, e ficando ao professor
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a responsabilidade de substituir a sua pedagogia
tradicional pela pedagogia pensada na diversidade, é
o que expõe a autora no seguinte trecho:
A escola, para se tornar inclusiva,
deve acolher todos seus alunos,
independentemente
de
suas
condições sociais, emocionais, físicas,
intelectuais, linguísticas, entre outras.
Ela deve ter como princípio básico
desenvolver uma pedagogia capaz de
educar e incluir todos aqueles com
necessidades educacionais especiais
e também os que apresentam
dificuldades
temporárias
ou
permanentes, pois a inclusão não se
aplica apenas aos alunos que
apresentam algum tipo de deficiência
(FIGUEIREDO, 2013, p. 143).

Booth e Ainscow (2000, apud FIGUEIREDO,
2013), o percurso da inclusão irá ampliar e elaborar
as competências e habilidades dos professores, e
que as experiências obtidas irão ajudar na sua
formação
continuada
agregando
valores
e
conhecimentos no contexto social, de história de vida
e contribuíram para uma prática mais acolhedora.
Não se pode exigir que todos os professores ajam da
mesma forma, pois cada um terá uma visão própria
das práticas pedagógicas na inclusão. Portanto, os
autores concluem que não se pode esperar na
formação dos professores o desenvolvimento de
ritmos e competências similares e que sua prática
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pedagógica só será efetivamente inclusiva se o
espaço possibilite sua atuação inclusiva e a reflexão
do seu próprio trabalho pedagógico.
Seguindo na mesma linha de raciocínio Santos
(2013, apud MANTOAN, 2013), ressalta que para que
a escola e as práticas docentes sejam condizentes
com a inclusão devem proporcionar o fortalecimento
dos projetos políticos pedagógicos, sala de aula com
eixo de aprendizagem para todos, articulação da
teoria
e
prática,
trabalho
interdisciplinar,
reorganização dos tempos e espaços e investimentos
na infraestrutura material e pessoal, bem como a
revisão do processo de avaliação. A formação
continuada do professor deve ser em serviço, pois, a
aprendizagem é permanente e o desafio da educação
é contínuo. Segundo a autora, são realidades que
podem ou não acontecer nas escolas e dependem do
nível de comprometimento com a inclusão escolar.
O professor, dentro da perspectiva inclusiva e
com uma escola de qualidade, não deve duvidar da
capacidade e das possibilidades de aprendizagem
dos alunos e muito menos prever quando esses
alunos não irão aprender. Ter um aluno deficiente em
sala de aula, não deve ser um empecilho, para que,
suas práticas pedagógicas, com relação ao deficiente
seja de menor qualidade ou em menor tempo. Nos
casos agudos, a Equipe de Saúde deve acolher e
avaliar todos os casos, sendo que os de maior
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gravidade devem ser encaminhados para os hospitais
de referência.
Dentro desse contexto a autora explica que
ainda, não justifica um ensino à parte, individualizado,
com atividades que discriminam e que se dizem
´´adaptadas´´ às possibilidades de entendimento de
alguns.
A aprendizagem é sempre imprevisível,
portanto, o professor deve considerar a capacidade
de todos os alunos, deixando de rotulá-los e de
categorizar seus alunos, entendendo que todos são
capazes de assimilar conhecimento e de produzi-los
(MACHADO, 2013).
Cunha (2015) comenta que, embora saibamos
que na educação especial há casos degenerativos
muito severos, ainda assim, essas pessoas, mesmo
que impossibilitadas no espaço pedagógico e afetivo,
por meio de atuação de profissionais interessados e
dedicados, podem receber um acompanhamento
educacional reabilitativo em seu próprio lar. São
ações inclusivas além dos muros da escola.
Continuando na sua linha de pensamento, o
autor, explica que quando o educador trabalha com a
informação da educação inclusiva, sua prática conclui
todos os níveis e modalidades de ensino: da
educação especial, passando pela educação básica
e atingindo a educação de jovens e adultos,
alcançando assim a diversidade discente nas
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diferentes etnias, culturas e classes sociais. O
professor deve observar, avaliar e mediar, para que
os recursos pedagógicos de que a escola possui
sejam apropriados para aqueles que ensinam e para
os que recebem o aprendizado, e considerar
relevante “encaminhar os alunos que sofreram
violência doméstica a outros profissionais: médico
pediatra, psicopedagoga, Conselho Tutelar e outros,
conforme as necessidades do aluno”.
Michels (2006), explica que a formação de
licenciatura, especificamente no curso de Pedagogia,
com habilitação em educação especial, e não em uma
de suas áreas definidas pelas deficiências e deverá
estar relacionada com o atendimento educacional dos
alunos com deficiência. Nota-se que os professores
tem visões e ações diferentes, mas coesa com o que
se espera deles.
Ao mesmo tempo pode-se afirmar que a
participação dos educadores tem ficado a desejar e
acreditamos que isso se deve ao fato de não
receberem o apoio e o preparo adequado para
enfrentar as situações de abuso.
Seguindo ainda no pensamento da autora,
podemos notar a variação de tipos de formações
continuadas e ela poderá ser a modalidade para
formar os professores para a educação especial. Aos
professores capacitados cabe a tarefa de identificar
quais são os possíveis discentes com necessidades
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especiais e desenvolver com eles atividades e ações
pedagógicas.
Percebe-se ainda para a autora, a proposição
que o professor atualmente continua ligado com o
modelo da educação tradicional que, continua se
organizando com base no modelo médicopedagógico, que acaba se confundindo com o
conhecimento da educação especial. Estudos
mostram que a grande dificuldade do professor é
aceitar a crítica a esse modelo, que está vinculado ao
pensamento dominante, não somente na educação
especial, mas na educação de modo geral, causando
por muitas vezes ao resultado do fracasso escolar.
O abuso sexual infantil intrafamiliar é um
fenômeno complexo que envolve aspectos
psicológicos, sociais e jurídicos, com altos índices
de incidência, que pode ocasionar sérias alterações
cognitivas, comportamentais e emocionais para a
vítima. A portaria no. 1968/2001 do Ministério da
Saúde torna obrigatória para todo o território nacional,
inclusive as instituições de saúde pública e
conveniadas ao Sistema Único de Saúde o
preenchimento da ficha de notificação compulsória e
seu encaminhamento ao Conselho Tutelar. Muitos
dos sinais e sintomas relacionados à violência contra
crianças e adolescentes são inespecíficos e podem
ocorrer também quando a criança ou adolescente não
está sofrendo violência. É necessário sempre
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contextualizar cada situação. A violência é um critério
de risco para atendimento prioritário no Centro de
Saúde. A terapia cognitiva-comportamental, desde
suas primeiras formulações, tem articulado a
pesquisa e a prática clínica (Beck e Alford,
1997/2000) e a avaliação de modalidades de
tratamento tem apontado a eficácia/efetividade das
técnicas
cognitivas
e
comportamentais
na
reestruturação da memória traumática e redução de
sintomas de ansiedade, depressão e transtorno do
estresse pós-traumático identificados nas vítimas de
abuso sexual.
O modelo de grupo terapia cognitivacomportamental descrito reduziu sintomas de
depressão, ansiedade e transtorno do estresse póstraumático, bem como modificou a percepção de
diferença em relação aos pares, a culpa pela situação
do abuso e pelas modificações na configuração
familiar.
Todos os profissionais dos serviços de saúde
e de educação devem estar atentos aos sinais
sugestivos de violência para que possam suspeitar de
que uma criança e ou um adolescente está sendo
vítima de violência, ou mesmo identificar um caso de
violência contra crianças e adolescentes, as técnicas
empregadas na etapa da psicoeducação foram
importantes para a reestruturação de crenças
disfuncionais. Abuso sexual é uma forma de violência
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difícil de ser identificada e enfrentada, além de ter
uma dinâmica complexa, que envolve aspectos
psicológicos, sociais e legais.
Compreende-se que há diferentes modos de
se conceber a violência sexual intrafamiliar e,
conforme essas diferentes concepções, serão
produzidas formas distintas de atendimento às
vítimas. O atendimento inicial à criança ou ao
adolescente vítima de violência é papel da Equipe de
Saúde e cabe aos profissionais que trabalharão em
conjunto (médico, enfermeiro e assistente social)
acolherem as vítimas de violência prestando
atendimento imediato sem julgamento moral ou sem
acusação e garantir privacidade.
A violência sexual intrafamiliar é uma violência
que ocorre na família e que se mantém, muitas vezes,
pela impunidade dos que a cometem, através do
silêncio das vítimas, da família e também dos
profissionais envolvidos. Por isso, é de extrema
relevância
a
capacitação
permanente
dos
profissionais, para que se possa desenvolver um
trabalho interdisciplinar eficaz, capaz de dar suporte
às vítimas deste tipo de violência. A psicoeducação e
o treino de inoculação do estresse contribuíram para
a redução de sintomas de transtorno do estresse póstraumático, sendo que o jogo sobre a memória e
o botão de emergência foram as estratégias que as
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meninas relataram adotar, quando apresentavam
sintomas de revivência do trauma em seu cotidiano.
Referências
ARIÉS, Philippe. História Social educação. Rio de
Janeiro. LTC, 1978.
ALMEIDA, S.F.C. O lugar da afetividade e do
desejo na relação ensinar-aprender, in: Temas em
Psicologia, Desenvolvimento cognitivo: linguagem e
aprendizagem. UNB: Sociedade Brasileira de
Psicologia, 1993.
ALMEIDA,
Carina
Elisabeth
Maciel
de;
UNIVERSIDADE, EDUCAÇÃO ESPECIAL E
FORMAÇÃO DE PROFESSORES – UCDB ; GT:
Educação Especial / n. 15; Agência Financiadora:
CAPES/PROSUP. 2004
ANTUNES, Celso. Professores e professores:
reflexões sobre a aula e prática pedagógicas
diversas. 2.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.
BORGES NETO,H E DE. Informática e formação de
professores. Brasília : ministério da educação, 1999.
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto.
Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros
curriculares nacionais: introdução aos parâmetros
curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997. v. 1.
BRASIL, Lei nº 9.394. Lei das diretrizes e Bases da
Educação Nacional, 20 de Dezembro de 1996.
Andréa de Fátima Cabral de Souza

140

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

BRASIL. Lei 13.005 de 25 de junho de 2014. Aprova
o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras
providências.
COSTA, N. F. Dificuldades de Aprendizagem: UM
ESTUDO DOCUMENTAL. 77fls. Trabalho de
Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) –
Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2012.
DELL’AGLI, B. A. V. Aspectos afetivos e cognitivos
da conduta em crianças com e sem dificuldades
de aprendizagem. Tese de Doutorado (Não
publicada).
Campinas:
Faculdade
de
Educação/UNICAMP, 2008
DELL'AGLI, Betânia Alves Veiga; BRENELLI, Rosely
Palermo. Dificuldade de aprendizagem: análise das
dimensões afetiva e cognitiva. In: CAETANO, Luciana
Maria (Org.). Temas atuais para a formação de
professores: contribuições da pesquisa piagetiana.
São Paulo: Paulinas, 2010. Cap. 2, p. 45-70.
DUARTE, M. Y. M. Métodos e técnicas de pesquisa
em comunicação. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2006.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
(Lei 8.069) de 1990.
FERREIRA, J. A nova definição de dislexia:
evolução e comparação com a definição original.
2003.
FURTADO, Ana Maria Ribeiro, BORGES, Marizinha
Andréa de Fátima Cabral de Souza

141

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

Coqueiro. Módulo: Dificuldades de Aprendizagem.
Vila Velha- ES, ESAB – Escola Superior Aberta do
Brasil, 2007.

Andréa de Fátima Cabral de Souza

142

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

O USO DE GÊNEROS TEXTUAIS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Andreia Ferreira Calor

Nós assimilamos as formas da língua
somente nas formas das enunciações e justamente
com essas formas. As formas da língua e as formas
típicas de enunciados, isto é, os gêneros do
discurso, chegam à nossa experiência e à nossa
consciência em conjunto e estreitamente
vinculadas.
Aprender a falar é aprender a construir
enunciados (porque falamos por enunciados e não
por orações isoladas e, evidentemente, não por
palavras isoladas).
Os gêneros do discurso organizam o nosso
discurso quase da mesma forma que organizam as
formas gramaticais. (sintáticas) (BAKHITN, 2003,
p. 283).
Em um mundo letrado como o nosso não é
possível que a criança não tenha acesso, ainda
que indiretamente, a textos escritos: os rótulos dos
produtos que consumimos os outdoors, as placas
de sinalização, etc.
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A partir desse contato a criança tem
despertada em si a curiosidade em saber sobre
tudo que a rodeia e por meio dessa curiosidade vai
elaborando ideias e conclusões e significando o
que vê. Também demonstram interesse em saber
o que está escrito, perguntando e pedindo para que
os adultos leiam para elas rótulos, livros, etc.
Assim, notamos que o interesse existe só
que muitas vezes não são estimulados e com isso
a criança deixa de buscar pelo que antes lhe era
intrínseco.
Os adultos começam a se comunicar com a
criança assim que ela nasce e sem perceber a
cercam de suportes que contém a escrita. O aluno
que recebemos hoje na educação infantil, já
carrega uma gama de conhecimentos prévios
sobre o uso social da escrita e estes devem ser
considerados no momento em que o professor
inicie o trabalho com os gêneros discursivos.
Dialogar com essa realidade é inovar no
tocante às perspectivas da educação infantil.
A linguagem tem uma função essencial no
modo como esta vai compreender e significar o
mundo em que vive, por isso é necessário que seja
dado um sentido adequado ao uso social da
oralidade e da escrita dentro e fora dos muros da
escola.
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Para que esse trabalho seja desempenhado o
professor pode utilizar os diferentes gêneros do
discurso e por meio deles propor atividades
estimulantes e que promovam o diálogo e o debate
do tema em questão.
Ao adotar uma perspectiva social da
linguagem, os PCNs determinam que:
(…) para além da memorização
mecânica de regras gramaticais ou
das características de determinado
movimento literário, a aluno deve
ter meios para ampliar e articular
conhecimentos e competências
que possam ser mobilizadas nas
inúmeras situações de uso da
língua com se depara, na família,
entre amigos, na escola, no mundo
do trabalho. (pág. 55)

Quase todos os estudos e investigações nos
colocam falam da importância de ter como ponto
de partida os conhecimentos prévios dos alunos,
visando gerar aprendizagens significativas.
Em vários momentos a escola deixa de
aproveitar essa “bagagem” do aluno, por não a
considerarem pertinente. Ela os ignora e mesmo
que pareça impossível que isso aconteça nos dias
atuais, isso acontece!
As crianças não conseguem relacionar a
leitura de mundo que conhecem com a leitura que
lhes é feita na escola, quando está não lhes é
Andreia Ferreira Calor
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significativa, por isso muitas vezes chegam a
acreditar que suas experiências fora da escola não
são significativas para sua alfabetização. Ledo
engano! Assim não é de espantar que os
resultados das aprendizagens que o aluno tem
acesso na escola não dialoguem com a
necessidade do mundo social, pois as crianças não
são estimuladas a formular hipóteses e fazer essa
relação; acabam por fim obtendo uma
aprendizagem mecânica que não estimula o
pensar e a criticidade.
É na educação infantil que essa criticidade
deve ser aguçada e por isso a necessidade de se
trabalhar com os gêneros do discurso na 1ª
infância.
Não podemos esquecer que o foco
essencial da leitura e da escrita é a comunicação,
e que esta finalidade somente pode ser entendida
por meio da própria linguagem escrita, ou seja, dos
seus gêneros textuais escritos e de seu uso.
É conveniente lembrarmo-nos que a
aprendizagem que crianças têm que fazer neste
sentido é duplo.
Se por um lado, as crianças devem
conhecer o sistema de codificação da escrita
alfabética; por outro, precisam entender a
linguagem escrita enquanto modos discursivos que
resultam no uso da escrita, em suas diversas
Andreia Ferreira Calor
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formas de expressão, as quais são encontradas
nos diferentes textos escritos.
Ler não é somente decodificar. Mas para ler
é preciso decodificar. Mas, devemos ensinar o
aluno a decodificar utilizando leituras significativas
que promovam a compreensão e análise.
É função do professor, viabilizar o contato
com os gêneros textuais para que o aluno tenha
consciência da existência de textos escritos com
funções diferentes e em contextos diversos, e
saiba fazer uso deles. Por isso a rotina escolar da
criança deve promover interações comunicativas e
a leitura diversa de textos escritos.
Esse trabalho pode ser desenvolvido
através de projetos, mas o educador não pode se
ater a eles como única fonte de acesso e nem tão
somente escolher um determinado gênero como
foco de trabalho, o aluno precisa ter ao longo da
sua escolarização contato com todos os gêneros
do discurso e isso se faz indispensável quando
pensamos no universo da educação infantil.
O professor pode trabalhar com: cartas,
bilhetes, anúncios, receitas de cozinha, contos,
notícias etc. Nessa fase escolar o professor que lê
para o aluno, mas isso não significa monopolizar a
leitura, já que as crianças podem e devem produzir
textos orais tendo o professor como ouvinte e
escriba.
Andreia Ferreira Calor
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É essencial importante que a criança veja
que escrevemos e/ou lemos para nos comunicar,
pois ela irá construir nesse contexto um
pensamento que propõe a necessidade de
comunicação através da leitura e da escrita.
Muitos dos obstáculos de aprendizagem
que o professores alegam, ocorrem porque os
adultos não compreendem ou não valorizam as
construções dos seus alunos. Se o conhecimento
do aluno parece não ter valor, este não irá se
valorizar como leitor e isto será um obstáculo para
a aprendizagem.
O gosto pela leitura é desenvolvido, em
algumas pessoas no âmbito familiar, mas é,
sobretudo, na escola que este gosto pode e deve
ser incentivado. Nesse caso, a criança não precisa
saber ler para ter acesso a leitura, o professor será
seu modelo de leito e por meio dele o aluno irá
perceber a função social da leitura; o professor
também será o mediador ao propor que os alunos
manuseiem livros e outros materiais impressos,
tentando “ler” o que está escrito, mesmo sem
serem alfabetizados.
Essa prática não deve ficar restrita a uma
determinada fase escolar e sim constituir o
processo de escolarização, sendo trabalhadas
todo o tempo através de leitura de histórias, contos,
notícias, rimas, regras de jogos, etc.
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O professor pode mensurar um tempo para
alcançar determinados objetivos. Por exemplo: que
nos três anos iniciais da alfabetização o aluno
saiba diferenciar gêneros textuais, como contos,
poemas,
trava-línguas,
listas,
receitas,
propagandas, entre outros; que manuseie livros,
jornais, revistas, etc; que se disponha a ler textos
escritos em cartazes, avisos, bilhetes, títulos,
murais, etc.
Pode também, abordar as características
dos gêneros e pedir que os alunos “leiam” um
determinado gênero; identificando-as através da
orientação do professor.
Pois até o leitor iniciante consegue antecipar
a leitura através dos diferentes suportes de seu
conhecimento (livros, revista, folhetes, jornal, etc),
pelas ilustrações ou até pelo título que ele tenha de
memória. Por isso a prática da leitura deve ter inicío
na educação infantil. Formar cidadãos críticos
implica em facultar-lhes essa criticidade já nas
séries iniciais.
Nos três primeiros anos da educação infantil
as crianças devem ouvir, compreender, discutir,
dar opiniões e sugestões inerentes ao que foi lido
e essa participação através da oralidade se darão
a partir do momento que o professor inseri-la na
rotina diária, por meio de rodas de conversa, hora
da leitura, plano coletivo de festas, criação de
regras para jogos e brincadeiras, etc.
Andreia Ferreira Calor
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Quanto mais diversificada a
experiência de leitura dos alunos,
quanto mais familiaridade eles
tiverem com textos narrativos,
expositivos,
descritivos,
mais
conhecida será a estrutura desse
texto, e mais fácil a percepção das
relações entre a informação
veiculada no texto e a estrutura do
mesmo. Ângela Kleimam. Oficina
de leitura.
Campinas, Pontes,
1993.

A leitura de gêneros diversificados permite
que o aluno desenvolva sua capacidade crítica e
faça uso correto desses gêneros em seu cotidiano,
escolar ou não, percebendo a importância da
função social da leitura e da escrita.
É importante que, desde a educação infantil,
os alunos tenham acesso constante a bons textos
e que estes sejam de diferentes gêneros, para que
assim os alunos pensem em suas características e
assimilem-nas, viabilizando assim sua utilização
em momentos de produções próprias, orais ou
escritas.
O próprio locutor como tal é, em certo grau,
um respondente, pois não é o primeiro locutor, que
rompe pela primeira vez o silêncio de um mundo
mudo, e pressupõe não só a existência dos
enunciados anteriores- eminentes dele mesmo ou
do outro aos quais, seu próprio enunciado está
vinculado por algum tipo de relação (fundamentaAndreia Ferreira Calor
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se neles, polemiza com eles), pura e simplesmente
ele já os supõe conhecidos do ouvinte. “Cada
enunciado é um elo da cadeia muito complexa de
outros enunciados”. Mikhail Bakhitin. Estética da
criação verbal. São Paulo, Martins Fontes, 2003.
Assim como o aprendizado da língua
materna, a atividade de comunicar-se ocorre de
modo espontâneo por meio da interação com
outros indivíduos e no convívio com a oralidade.
Bakhitn afirma que “aprender a falar é aprender a
estruturar enunciados (porque falamos por
enunciados e não por orações isoladas e, menos
ainda, é óbvio, por palavras isoladas)”.
Os gêneros fazem parte de nosso cotidiano
e seria impossível tirá-los do universo escolar, ao
contrário, a escola deve viabilizar esse contato e
usá-lo em suas modalidades: sociais, orais e
escritas.
Os gêneros discursivos são adequados para
o trabalho com a linguagem oral, na educação
infantil; o professor pode utilizar contos, poemas,
canções, parlendas, adivinhas, trava-línguas,
notícias, provérbios, quadrinhas, etc, para
trabalhar com gêneros na educação infantil, tendo
como objetivo, por exemplo, o desenvolvimento da
oralidade do aluno.
Para se obter sucesso com os trabalhos
com gêneros na Educação Infantil, o professor
Andreia Ferreira Calor
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pode utilizar projetos didáticos, sequências
didáticas e/ou atividades permanentes.
O projeto didático com contos, por exemplo,
propicia o contato com diversas obras e garante
contato com esse gênero, bem como discussões
acerca do que foi lido, etc. Tem um objetivo
definido de interesse dos alunos e tem como foco
um gênero especifico, nesse caso. Os projetos
abordam situações de linguagem oral, escrita,
leitura, etc.
As sequências didáticas promovem o
contato com leituras diferentes de um mesmo
gênero, garantindo que estas sejam aplicadas
progressivamente. Funcionam de modo similar aos
projetos e podem integrá-los, mas não apresentam
um objetivo final pré-determinado.
As atividades permanentes promovem a
familiaridade do educando com os diversos
gêneros, está incorporada a rotina escolar e são
realizadas
diariamente,
semanalmente
ou
mensalmente. Um exemplo deste tipo de proposta
é a hora da história, momento das curiosidades,
roda de leitores, etc.
Vale ressaltar que a partir do momento que
os gêneros forem trabalhados como instrumento
para compreensão da língua, o que importa é o
modo como serão utilizados na busca da formação
de alunos leitores escritores.
Andreia Ferreira Calor
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Sendo assim, o uso de diferentes gêneros
na Educação Infantil, não é só indicado como
também, necessário.
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ESCOLA, FAMÍLIA E APRENDIZADO: UM
ESTUDO DE CASO
Andresa Nogueira Cícero Rocha

Introdução
Esta pesquisa propõe uma abordagem sobre a
importância da parceria entre escola e família.
Mostrando que a educação hoje é favorecida com a
participação dos pais impactando diretamente na
aprendizagem do seu filho assim objetivando o
sucesso escolar. Sendo assim, é através desta
interação dos pais e o âmbito escolar, que surge o
desenvolvimento amplo da aprendizagem do
educando.
Vemos que a escola vem assumindo a maior
parte da responsabilidade enquanto os pais se
preocupam mais com os compromissos profissionais.
Neste prisma entendemos que o maior prejudicado é
aluno. Escola e família tem o dever de andar juntas e
assim fortalecer as bases para que o processo ensino
aprendizagem seja estabelecido com sucesso.
Sempre acreditando que o mais forte e
amadurecido abrirá a porta da liberdade e da
conscientização. Acredito que a escola pode dar o
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primeiro passo, pela própria base de formação da
qual é portadora.
Educar
demanda
uma
grande
responsabilidade. “A educação começa no berço”,
dizem. Na verdade a educação começa ainda no
útero. Sabe-se através de pesquisas recentes que a
criança ouve ruídos do mundo externo e distingue a
voz do pai e da mãe, também é capaz de sentir
reações e sentimentos. No berço começa aprender as
relações interpessoais. Por vários motivos, os pais
colocam cada vez mais cedo os filhos na escola que
acaba ficando com o papel do primeiro educador.
No livro de Paulo Freire “Professora sim, tia
não”, Paulo Freire tenta resgatar o verdadeiro papel
da escola. Ser professor é muito mais do que ser babá
ou substituto dos pais, educar é muito mais do que
ensinar boas maneiras, ler e escrever, é criar
consciência crítica e formar um cidadão em cada um
dos alunos.
É importante salientar que o papel das
relações familiares no âmbito afetivo e emocional tem
destaque no tocante a aprendizagem do aluno, seu
interesse nos estudos e suas relações sociais na
escola, por isso é importante o interesse dos pais
nesta interação escola/ família. Iremos ressaltar a
distância dos pais no cotidiano escolar de seus filhos,
pais que não comparecem para uma conversa com a
professora, em eventos que a escola realiza e nem ao
menos nas reuniões, gerando assim uma
Andresa Nogueira Cícero Rocha
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preocupação dos profissionais com o aprendizado do
aluno.
A pesquisa justifica-se pela necessidade de
contribuir no processo ensino aprendizagem da
criança na faixa etária de 7 a 10 anos, cursando o
ensino fundamental.
Sendo assim por entender que a família é de
suma importância para o desenvolvimento intelectual,
moral e na formação do indivíduo nessa faixa etária.
Entendemos que o fracasso escolar acontece
em maior escalas quando não há participação da
família no desenvolvimento escolar do aluno. Quando
não há apoio, estimulo e colaboração da família a
tendência é a criança desgostar dos estudos, assim
não se dedicando o quanto deveria. A família é parte
fundamental no incentivo e deve desejar
ardentemente que seu filho tenha êxito escolar e
sucesso na vida, portanto somente a escola não fará
com que este aluno alcance os objetivos desejáveis.
A escola tem papel formador e a família papel
estrutural na vida do educando e um sem o outro é
vago e não será pleno muito menos suficiente seu
desenvolvimento no âmbito escolar e social.
Trabalhar estratégias de projetos com os
alunos, mostrando a importância da construção de
sua identidade, autonomia e responsabilidade no
exercício da cidadania. Buscando promover isto com
base na interação entre família e instituição escolar.
Andresa Nogueira Cícero Rocha
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Atividades que promovam maior participação
da família em tarefas para casa e que sejam
debatidas em sala e haja a troca de experiências. Os
resultados nos desenvolvimento dos alunos devem
ser mensuráveis e apresentado ao final de cada fase,
comprovando a escola e a família a necessidade
desta parceria.
Assim entender o papel da família e sua
importância no processo de ensino aprendizagem é o
objetivo desse estudo. Para entender melhor esse
estudo, fomos até a Escola Municipal de Educação
Básica Marcelo Faria Pereira.

A pesquisa
O local escolhido para o estudo foi a Escola
Municipal de Educação Básica Marcelo Faria Pereira,
situada à Rua Estrada Velha de Itu, 56, no Jardim
Alvorada em Jandira-SP, por ser uma escola de
primeiro ao quinto ano, e está situada em um bairro
considerado de baixa renda e que possui alunos com
dificuldades no aprendizado.
Fomos atendidas pela coordenadora da escola
que prontamente se dispôs a me ajudar quando ao
assunto abordado, o qual foi realizado de forma
qualitativa através de entrevista.
No
primeiro
momento,
houve
o
reconhecimento do local a ser pesquisado quanto a
sua estrutura física e de alguns membros da equipe
gestora da escola.
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No segundo momento realizamos a entrevista
com a coordenadora, a fim de obter informações que
venham agregar informações ou ratificar sobre o tema
abordado.
Começamos a falar sobre o processo de
reforço escolar da instituição, ao qual a coordenadora
relatou:
Os alunos são promovidos de uma
série para outra sem ao menos ter
resolvido os problemas de dificuldades
de aprendizagem. Existe prioridade de
reforço, somente para o 5º ano, já que
a partir daí o aluno irá concluir o
segundo ciclo do ensino fundamental
em outra escola.

Para ela, o professor não pode dar atenção
especial para aqueles alunos que sofrem com
problemas com aprendizado, para que o conteúdo
ensinado em sala de aula dê prosseguimento com os
demais alunos que não possuem problemas no seu
processo da aprendizagem. A partir daí a criança vai
passando de serie sem ao menos saber o básico que
lhe foi ensinado, sabemos que não é o trabalho do
professor parar o conteúdo, mas sempre há um jeito
do professor reverter essa situação, sem que o aluno
saia prejudicado. Conversando com a coordenação,
para que assim possam trazer os pais e possam
participar das atividades com tarefas, o aluno mais
aplicado em sala podia ajudar o outro formando assim
um grupo de estudos, supervisionado pelo professor,
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incentivar o grupo em estudar nas aulas vagas
motivando-os para o aprendizado.
Continua ela ainda a dizer:
Alguns pais não se interessam pela
vida escolar dos seus filhos, muitos
dos alunos voltam com a lição de casa
sem ao menos ter passado pelo
conhecimento dos mesmos. Nas
reuniões de pais e mestres muitos
deles
não
comparecem,
principalmente os pais daqueles
alunos que tem maior dificuldade no
aprendizado, sendo que os alunos que
tem o acompanhamento de seus pais
na escola não apresentam tais
problemas.

Segundo ela, existem crianças que não
apresentam dificuldades em ler ou escrever, de fazer
uso das palavras, de mostrar o que sabem, e que
participam das atividades em grupos sem maiores
problemas, geralmente, isso ocorre segundo ela,
porque estão convivendo em harmonia familiar, sem
conflitos existentes em seus lares com seus pais
sempre presentes na vida escolar, onde o diálogo
entre pais e filhos existe.
Entende-se então, que a ausência dos pais é
um grave fator no que se refere às dificuldades de
aprendizagem apresentada as crianças em sala. Se
não houver a sintonia entre escola e família os alunos
não sem sentirão motivados em aprender, para o
aluno se o pai não comparece para saber como anda
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seu aproveitamento nas aulas isso quer dizer que não
ha muita importância os estudos para ele, nesse caso
a desmotivação e o desinteresse do aluno para com
a escola prevalece.
Continuando ainda, questionei a que ela
atribuía ao baixo rendimento apresentados pelos
alunos, no que respondeu:
Muitas vezes aquele aluno chega
atrasado
sem
nenhum
comprometimento, perde o começo da
aula, não consegue acompanhar o
restante, não aceita quando a
professora propõe em colocar um
colega para ajudar, aí já se percebe o
desinteresse da criança. Quando
vamos olhar as notas, percebemos
que se trata daquele aluno com notas
baixas, e que os pais nunca vão às
reuniões

Para essas crianças os pais precisam impor
limites, escola tem horário para chegar, não
necessariamente serem autoritários. Quando a
família é participativa na vida escolar da criança, ela
acaba percebendo que os pais se interessam por tudo
que elas fazem, e assim se sentem importantes.
Acabam querendo agradar os pais e mostram maior
interesse por tudo que diz respeito à escola.
Indaguei-a como ela percebe a influência dos
pais na aprendizagem do aluno, no que disse:
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A família influência muito na
aprendizagem da criança. A questão
dos pais que são separados já
influencia
bastante,
tanto
no
aprendizado
quanto
no
comportamento. Quando eu digo no
comportamento é porque a criança fica
agressiva, muitas vezes ela falta com
respeito ao professor, funcionários e
até mesmo com os colegas. Essa
agressividade
interfere
no
aprendizado, porque quando surge
duvidas com a matéria, ele não gosta
de perguntar para a professora e nem
aos colegas, pois se acha o maioral da
sala.

Continua ainda dizendo:
A criança por não ter um contato
frequente com o pai, morando muitas
vezes com os avós ou só com a mãe,
que trabalha o dia inteiro e não
acompanha o filho no processo
escolar, que segunda elas dizem não
comparecer nas reuniões por falta de
tempo, e de certa forma na cabeça
desse filho (criança), ele está se
tornando o homem da casa, e acaba
que não gosta de seguir ordem de
outra pessoa.

E prossegue:
“Já com aquela criança que os pais
acompanham
na
escola,
o
comportamento é diferente, é mais
calma
se
interessa
pela
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aprendizagem. É interessante que tem
criança aqui que adora quando a
professora coloca aqueles “visto” no
caderno, ela sempre mostra para a
mãe que a elogia muito ao saber
sempre está com as tarefas feitas por
completo. A mãe comparece sempre
nas reuniões de participa nas
comemorações da escola. Quando por
algum motivo essa mãe não pode ir a
reunião ela marca um horário com a
professora e a coordenadora para uma
conversa sobre o filho”.

Discorrendo ainda sobre as reuniões, ela
disse:
“Os pais não comparecem com
frequência nas reuniões, alguns nunca
comparecem,
para
esses
pais
mandamos comunicado impresso no
caderno de seus filhos para que
comparecer à escola e conversar
comigo onde o assunto a ser tratado é
a vida escolar de seus filhos, mas não
obtenho resposta alguma e nem muito
menos a presença deles aqui na
escola. Algumas vezes, o que é muito
raro, a criança chega com recado da
mãe
dizendo
que
não
pode
comparecer na data marcada por falta
de tempo, mas essa mãe não
comparece em data nenhuma nem
quando é agendado por ela mesma”.
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Perguntei como ela percebe a influência
positiva dos pais e da família em relação à criança
que tem um bom aproveitamento escolar, ela diz:
A influência positiva acontece quando
há participação e interesse dos pais
no desenvolvimento do aluno. A
criança se sente importante quando
percebe que os pais se preocupam
com ela na escola, a professora
motiva essa criança, o aluno se
interessa por tudo que lhe é proposto
em sala muitas vezes ela se propõe
em ajudar os colegas que tem
dificuldade, a recompensa dela é
saber que alguém vai elogiá-la, por
isso a importância dos pais
acompanhar e motivar seus filhos na
escola.

Através desse diálogo com a coordenadora
podemos perceber que a maior dificuldade que esses
alunos enfrentam é a ausência dos pais no
acompanhamento de seu processo escolar.
Existe uma carência muito grande que os leva
a desmotivação, como se não precisassem de
estudo, não valorizando a escola como aquela que
proporciona meios de adquirir o aprendizado para seu
futuro, aprendizado este, que as tornarão cidadãos
críticos e participativos em nossa sociedade. É visível
perceber claramente as diferenças entre alunos que
tem acompanhamento familiar e que são bons alunos
e que existe neles grandes interesses em estudar.
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COMPREENDENDO O PROCESSO
Para tentar compreender e conhecer os
motivos que levam os pais a não acompanhar o
processo de aprendizagem na vida escolar de seus
filhos, selecionei quatro pais e procurei dialogar com
algum deles, segue na íntegra as perguntas e as
respostas obtidas:
Pergunta n. 1 - Você costuma acompanhar seus
filhos nas tarefas de escola? Por quê?
Pai n. 01: “Não com a frequência necessária.
Porque moro distante dele e vejo só nos finais de
semana, e às vezes na semana, mas sempre que
possível eu o ajudo para relembrar o que um dia eu
aprendi e assim poder ajudar ele com mais
tranquilidade. Quando ele vai para minha casa
sempre peço para que leve sua mochila para que eu
possa dar uma olhada em suas tarefas, mas esse
acompanhamento não ocorre com frequência, só
consigo acompanhar quando minhas folgas cai nos
finais de semana, pois só assim tem um tempo para
olhar tarefas dele”.
Pai n. 02: “Não. Porque não tenho tempo,
trabalho demais inclusive no sábado, quando saio de
manhã ela está dormindo, quando chego à noitinha
ela já está dormindo, pois ela estuda de manhã. Ela é
esforçada, procura sempre tirar suas dúvidas na
escola mesmo, tenho pouco estudo e acho que não
conseguiria ajudar se fosse preciso e ela me pedisse.
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Nos domingo, quando eu lembro olho os caderno dela
e percebo que as tarefas estão todas feitas, ela nunca
se queixou de alguma dificuldade, nunca fui chamada
na escola”.
Pai n. 03: “Não. Sinceramente gostaria muito
de acompanhar minha filha nas tarefas, mas depois
que me separei, tive que trabalhar muito mais porque
sou eu que sustento a casa, meu ex-marido não me
ajuda em nada nem se quer se preocupa com seus
filhos, para ele tanto faz se as crianças estudam ou
não”.
Pai n. 04: Sim, sempre achei o estudo
importante e para meus filhos é prioridade. Eu
trabalho fora, mas sempre dou um jeito de ver os
cadernos e se as tarefas se estão feitas, procuro
incentivar eles nos estudos e mostrar que vai ser
importante para o futuro deles. Meu marido tem
costume de chantagear dizendo que se eles não irem
bem na escola não ganhara tal coisa, não sei se é
certo ou errado, mas dá certo eles se esforçam nos
estudos, eu não aceito que eles voltem com a lição de
casa sem fazer por isso eu olho sempre.
Após essa primeira respostas deles percebi
que a prioridade na vida deles é o emprego, de certa
forma eles não tem a vida escolar dos filhos como
plano importante ou algo que vai refletir na vida futura
das crianças. No entanto um dos pais tem interesse
em acompanhar a escolaridade do filho mas a pouca
convivência não ajuda nesse processo, pois ele relata
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que sua separação não permite ter o acesso
necessário para esse acompanhamento.
Pergunta n. 2 - Há um acompanhamento em olhar
caderno e saber das notas de seu filho (a)?
Pai n. 01: “Quando ele vai para minha casa e
leva seu material eu olho sim seus cadernos e procuro
sempre estar verificar as matérias que ele está
aprendendo. Quanto às notas procuro sempre
acompanhar sim através dos boletins que é mandado
pela escola. Fico preocupado quando vejo uma nota
baixa, daí procuro sempre lembrar ele de ir pra minha
casa e levar eu material para que eu possa ajudar de
alguma forma”.
Pai n. 02: “Só aos domingos olho o caderno e
as vezes, não é sempre, quanto as notas minha filha
mesmo que me diz quanto de nota ela tirou nas
matérias e nas médias, quando é chegado o boletim
eu assino e vejo as notas nenhuma baixa constato
que ela vai bem na escola”.
Pai n. 03: “Não olho os cadernos nem se quer
fico sabendo das notas, nunca tive essa preocupação
e nem tempo de olhar e ajudar nas lições de casa.
Algumas vezes que olhei o caderno percebi lições
incompletas e bilhetes da professora, nunca chamei
atenção deles por causa das lições, bilhetes que eu
nunca via para que eu comparecesse na escola e
nunca assinei”.
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Pai n. 04: “Sim, acompanho sempre. Deixo
bilhetes na geladeira, lembrando eles para que façam
suas tarefas de casa e que eu olharei quando eu
chegar, e se estiver sem fazer eu os acordo para que
façam. Quanto às notas estou por dentro sim, a
escola tem boletim de notas e mandam todo final de
bimestre, para que o responsável fique sabendo as
notas e devolva assinado”.
Percebemos que os pais não tem
comprometimento em olhar caderno tarefas de casa,
eles mesmo percebem que as crianças sentem falta
desse acompanhamento, para muitos só resta o final
de semana para que possam olhar cadernos, mas
nem assim eles olham quando lhe sobram tempo.
Pergunta n. 3 - Você percebe quando seu filho (a)
tem alguma dificuldade em aprender? Como?
Pai n. 01 – “Só percebo mesmo quando ele
reclama que não consegue fazer nada ou mesmo
demora em terminar alguma tarefa de casa, isto é,
quando ele leva para fazer em minha casa , o que não
é com frequência. Percebo também quando ele tira
nota baixa na prova aí eu pergunto o porquê foi mal
na prova ele me responde dizendo que teve
dificuldade na matéria, eu percebo que essa
preocupação a mãe dele não tem. Mas sem colocar
a culpa em outros, procuro ajudar meu filho no que for
possível”.
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Pai n. 02: “Não percebo se ela tem
dificuldades, ela não me diz nada, na certa os amigos
acabam sempre ajudando”.
Pai n. 03: “Percebi a pouco tempo, quando
em uma brincadeira com amigas e primas reparei que
ela tinha dificuldade em escrever com as amigas da
mesma sala que ela. As amigas tinha facilidade em
escrever mas a minha filha juntava letras até formar a
palavra e lia com muita dificuldade”.
Pai n. 04: ”Não percebo com facilidade, mas
quando surge alguma dúvida eles me contam e
pedem ajuda, procuro sempre ajudar eles no que for
possível. Eu acho que coma ajuda dos pais sempre é
importante para o crescimento escolar de seus filhos”.
Eles não percebem de imediato, percebemos
que para eles só é visível quando as crianças lhe
questionam algo ou tem dificuldades em ler e
escrever. Isso porque não tem costume em
acompanhar as crianças na escola, porque se não
seria fácil para eles detectar essas dificuldades logo
no início.
Pergunta n. 4 - Quando necessário há um diálogo
seu com a professora?
Pai n. 01: “Infelizmente não, a escola é longe
da onde eu moro e o meu horário de trabalho não
muito fácil, acredito que a mãe deveria fazer esse
diálogo de vez em quando e me passar o que foi dito,
mas em casos de muita urgência procuro dar um jeito
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e ir conversar com professora e a coordenadora, um
exemplo dessa urgência é quando a professora pede
para chamar o responsável para uma conversa,
nesse caso quem vai sou eu”.
Pai n. 02: Não, trabalho demais não tenho
tempo de ir nem as reuniões, quem dirá ir lá conversar
com a professora. Eu nem me lembro do nome da
professora da minha filha, não é um assunto que eu
tenho com ela em casa.
Pai n. 03: Nunca fui conversar com
professora dela, só sei o nome porque ouvi minha
filha dizer, fui chamada duas vezes através de bilhete
para comparecer na escola e não pude ir, não vou
nem as festinhas que a escola costuma fazer para
alguma comemoração, meu tempo é muito corrido por
conta de trabalhar demais. Nas reuniões, peço para
que minha vizinha escute sobre o assunto dito e que
me passe se for muito importante, só vou assinar a
rematrícula dela, e assim mesmo só encontro com
coordenadora e não com a professora.
Pai n. 04: Sim, sempre que necessário vou
conversar com ela, acho muito importante esse
acompanhamento com minha filha e com os
professores, na verdade eu sempre me aproximo de
todos da escola desde a cozinheira até a diretora. Não
falto em nenhuma das reuniões de pais que acontece
na escola.
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Com exceção do último pai, eles não acham
importante o diálogo com professor, já que eles não
tem conhecimento das dificuldades do filhos por não
fazerem um acompanhamento escolar, em reuniões
não comparecem por falta de tempo e não procuram
saber o que foi dito.
Depois desse dialogo podemos constatar que
os pais (com exceção do primeiro) citam problemas
como a falta de tempo por causa do trabalho, horários
que não batem com os das reuniões com escola,
dessa forma criança continua sem o auxílio dos pais,
sem o incentivo, e a escola sem a parceria da família.
Sabemos que o fator trabalho para essas famílias é
essencial, mas não podem ou deveriam saber que um
olhar diferente para seus filhos é fundamental, pois
motivar eles é a palavra-chave desse contexto,
conhece-lo de forma que saibam que gostam dele e
se preocupam em escuta-los e prestar atenção nas
mensagens ditas por eles e em cada comportamento.
Saber entender e buscar ajudá-los de forma
eficaz, não é dar a eles somente o que queremos mas
respeitá-los e dar a eles o que precisam e de forma
que entendam onde eles se sintam importantes,
amados e que são parte integrante da família.
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O ENSINO DA ARTE NA ESCOLA
Angélica Maria Cirino

Sabe-se hoje que o método da cartilha já na é
mais utilizado, pois segundo Emília Ferreiro, a
construção do conhecimento da leitura e da escrita
tem uma lógica individual, na escola ou fora dela. No
processo de aprendizagem a criança passa por
etapas com avanços e recuos, até dominar o código
linguístico. O tempo para o aluno transpor cada uma
das etapas é bem variado. Duas consequências
importantes a ser respeitada em sala de aula é
respeitar a evolução de cada criança e compreender
que o desempenho mais vagaroso não significa que
a mesma seja menos inteligente. A aprendizagem
não é provocada pela escola, mas pela própria mente
das crianças, elas chegam a seu primeiro dia de aula
com conhecimento.2

2

FERREIRO, Emilia. Reflexões sobre Alfabetização. São Paulo:
Cortez, 2001.
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De acordo com a teoria exposta em
Psicogênese da Língua Escrita3, toda criança passa
por quatro fases até sua alfabetização:
o

pré-silábica: não consegue relacionar as
letras com os sons da língua falada;

o

silábica: interpreta de sua maneira, atribuindo
valor a cada sílaba;

o

silábico-alfabética: mistura a lógica da fase
anterior com a identificação de cada silaba;

o

alfabética: domina o valor das letras e sílabas.

Emília Ferreiro critica a alfabetização
tradicional, porque a prontidão das crianças para o
aprendizado da leitura e da escrita por meio de
avaliação de percepção e de motricidade
(coordenação). O peso para o aspecto externo da
escrita é excessivo, deixando de lado suas
características como a compreensão da escrita e sua
organização. Seguindo esse raciocínio o contato da
criança com a organização da escrita é adiado para
quando ela for capaz de ler as palavras isoladas,
embora a relação com os textos inteiros sejam
enriquecida. Portanto a alfabetização é a fase em que
inicia o processo de formação intelectual e pessoal da
criança, e começa na escola. Por isso, esse período
3

FERREIRO, Emilia; Teberosk, Ana. A Psicogênese da língua escrita.
Porto Alegre: Artes Medicas 1985.
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não deve ser caracterizado apenas como mais uma
etapa de sua vida. As salas devem sempre ter
novidades para estimular os alunos. O professor deve
ser dinâmico. Deste modo, terá mais facilidade em
trabalhar com o lúdico, instrumento que serve para
estimular o ensinar e o aprender. Estas atividades
jamais devem ser deixadas de lado pelo docente
alfabetizador.
A escola deve facilitar a aprendizagem,
utilizando-se de atividades lúdicas que criem um
ambiente alfabetizador para favorecer o processo de
aquisição da autonomia da aprendizagem, pois as
atividades lúdicas facilitam para a criança o progresso
de sua personalidade integral.
Assim pretende-se mostrar que a prática deste
tipo de método é totalmente fácil, prático e eficiente,
basta que escola e professores estejam adaptados e
formados para a utilização do mesmo.
HISTÓRIA DO ENSINO DE ARTE
Historicamente, a arte sempre esteve presente
na humanidade, em Praticamente todas as formações
culturais, e que foi ensinada e passada para alguém
que a apreendeu e ensinou. Assim, o processo ensino
Aprendizagem foi se consolidando ao logo da história.
O ensino de arte no Brasil passou por diversas
mudanças em toda sua história até os dias atuais, e
continuará mudando com o tempo. Essas mudanças
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ocorreram devido às situações e necessidades
vividas em cada época, em todos os anos de história
do nosso país, a educação foi se renovando, e com
isso o ensino de arte também. Segundo Ferraz e
Fusari (2009)4 “[...] assim como outras áreas do
conhecimento, surgem de mobilizações políticas,
sociais, pedagógicas, filosóficas, e, no caso da arte,
também de teorias e proposições artísticas e
estéticas”.
Com a fundação de centros artísticos, como a
Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro, o
Conservatório Dramático em Salvador, e a presença
da Missão Francesa e de artistas europeus, este
momento foi determinante na formação de
profissionais na área de ensino da arte. No século XX
foram muitos os fatores sociais, educacionais e
culturais a expandir no ensino da arte. Começa assim
o movimento modernista como a “Semana de Arte
Moderna”, em 1922. O marco do modernismo no
Brasil, foi quando um grupo de artistas plásticos e
intelectuais reuniu-se no Teatro Municipal de São
Paulo, para proporcionar recitais de música e poesia,
palestras e danças, exposições de pintura, escultura
e arquitetura. Segundo Pimentel (1999)5,a partir
4

FERRAZ, Maria Heloísa C. de T.; FUSARI, Maria F. de Rezende e.
Metodologia do Ensino da Arte: Fundamentos e Proposições. 2. ed.
rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 2009.
5
PIMENTEL, Lucia Gouvêa. Limites em expansão: Licenciatura em
artes visuais.–Belo Horizonte: C/Arte, 1999.
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dessa semana, no que se refere ao ensino de arte,
duas são as tendências que se tornam mais
relevantes e se contrapõem passando a valorizar a
expressão infantil: a valorização do desenho como
técnica voltada para o trabalho e uma forte
identificação com o estudo do desenho geométrico.
Ao buscar compreender a história do ensino de
arte no Brasil, é possível perceber que houve e ainda
há diferentes orientações com relação às suas
finalidades, à formação de professores, à prática de
sala de aula e, principalmente, em relação às políticas
educacionais e às perspectivas filosóficas, estéticas e
pedagógicas. De um modo geral, é possível perceber
as profundas marcas deixadas pelas tendências
tradicionalistas e escolanovistas, que disputaram
espaço durante todo o século XX, e que ainda hoje
exercem influência nas escolhas e práticas de
professores de Artes.
Com a promulgação da lei de Diretrizes e
Bases da Educação Brasileira, a Lei nº 4024 de 1961,
a disciplina de Arte transformou em uma prática
educativa (ensino ginasial), bem como em atividade
complementar de iniciação artística (ensino colegial)
substituindo o Canto Orfeônico pela Educação
musical.
No final da década de 1980, com a constituição
de 1988, os educadores responsáveis pela busca de
modificações no ensinamento de Arte foram buscar o
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reconhecimento da disciplina através da criação da
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
o que permitiu que o ensino de Arte se fizesse
presente na Educação.
Ferraz e Fusari (2009)6 afirmam que o
significado da Arte na Educação se dá desde os
primórdios da civilização, o que a torna um dos fatores
eficazes de humanização, é essencial, portanto,
perceber que a Arte se institui de modos específicos
de manifestação da atividade criativa dos seres
humanos ao interagirem com o mundo em que vivem,
ao se conhecerem e ao conhecê-lo.
O processo de formação do arte-educador está
relacionado com a reestruturação do ensino de artes
na educação básica. Os estudos e análises da
história da educação no Brasil expressam esta
articulação, como por exemplo, nas décadas de 1960
a 1980 o ensino de artes ficou atrelado a práticas com
enfoque tecnicista, sob a nominação educação
artística, na mesma perspectiva a que estava
submetida a educação básica. Deste modo, as
políticas públicas, o ensino de artes, os saberes
profissionais e a formação do arte-educador, sofrem
mudanças no decorrer dos tempos devido as
prioridades estabelecidas nas relações sociais que
6

FERRAZ, Maria Heloísa C. de T.; FUSARI, Maria F. de Rezende e.
Metodologia do Ensino da Arte: Fundamentos e Proposições. 2. ed.
rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 2009.
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determinam as metas educacionais. Quer dizer, há
uma permanente relação entre arte, o ensino de arte,
cultura e sociedade.7
O PCN reconhece a arte como componente
curricular
obrigatório
da
educação
básica,
destacando a arte como essencial para a criação
artística dos educandos: A área de Arte que se está
delineando neste documento visa a destacar os
aspectos essenciais da criação e percepção estética
dos alunos e o modo de tratar a apropriação de
conteúdos imprescindíveis para a cultura do cidadão
contemporâneo. As oportunidades de aprendizagem
de arte, dentro e fora da escola, mobilizam a
expressão e a comunicação pessoal e ampliam a
formação do estudante como cidadão, principalmente
por intensificar as relações dos indivíduos tanto com
seu mundo interior como com o exterior.8
O aluno desenvolve sua cultura de arte
fazendo, conhecendo e apreciando produções

7

TEIXEIRA, Alison. A formação de Arte Educadores e os saberes
escolares. X Congresso Nacional de Educação – Educere.
Encontrado
em:
http://educere.bruc.com.br/CD2011/pdf/5130_2534.pdf. Acesso
em março de 2020.
8
CAMPOS, José de; TEIXEIRA, Érika Ferraz; GOELZER, Marlene
Marica. Arte, infância e formação de professores. SEDUC,
encontrado em: http://www.seduc.mt.gov.br/Paginas/Arte,inf%C3%A2ncia-e-forma%C3%A7%C3%A3o-de-professores.aspx.
Acesso em março de 2020.
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artísticas, que são ações que integram o perceber, o
pensar, o aprender, o recordar, o imaginar, o sentir, o
expressar, o comunicar. A realização de trabalhos
pessoais, assim como a apreciação de seus
trabalhos, os dos colegas e a produção de artistas, se
dá mediante a elaboração de ideias, sensações,
hipóteses e esquemas pessoais que o aluno vai
estruturando e transformando, ao interagir com os
diversos conteúdos de arte manifestados nesse
processo dialógico. Produzindo trabalhos artísticos e
conhecendo essa produção nas outras culturas, o
aluno poderá compreender a diversidade de valores
que orientam tanto seus modos de pensar e agir como
os da sociedade.
Trata-se de criar um campo de sentido para a
valorização do que lhe é próprio e favorecer o
entendimento da riqueza e diversidade da imaginação
humana. Além disso, os alunos tornam-se capazes de
perceber sua realidade cotidiana mais vivamente,
reconhecendo e decodificando formas, sons, gestos,
movimentos que estão à sua volta. O exercício de
uma percepção crítica das transformações que
ocorrem na natureza e na cultura pode criar
condições para que os alunos percebam o seu
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comprometimento na manutenção de uma qualidade
de vida melhor (1998, pg. 19).9
O ENSINO DE ARTE
Arte tem uma recente história como disciplina
obrigatória no currículo escolar brasileiro. Após
muitos debates e manifestações de educadores, a
atual legislação educacional brasileira reconhece a
importância da arte na formação e desenvolvimento
de crianças e jovens, incluindo-a como componente
curricular obrigatório da educação básica. No ensino
fundamental a Arte passa a vigorar como área de
conhecimento e trabalho com as várias linguagens e
visa à formação artística e estética dos alunos. A área
de Arte, assim constituída, refere-se às linguagens
artísticas, como as Artes Visuais, a Música, o Teatro
e a Dança.
É absolutamente importante o contato com a
arte por crianças e adolescentes. Primeiro, porque no
processo de conhecimento da arte são envolvidos,
além da inteligência e do raciocínio, o afetivo e o
emocional, que estão sempre fora do currículo
escolar. Não se conversava sobre sentimentos na
escola, grande parte da produção artística é feita no

9

Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros
curriculares Nacionais: arte / Secretaria de Educação Fundamental.
– Brasília: MEC / SEF, 1998.
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coletivo. Isso desenvolve o trabalho em grupo e a
criatividade.
O potencial pedagógico da arte tem sido muito
discutido, porém sem o aprofundamento de uma
reflexão apurada sobre esta questão e sem a
incorporação do discurso sobre uma “aprendizagem
significativa” na prática docente, destinando a arte a
um lugar voltado simplesmente para as ações de
entretenimento, terapia, liberação emocional ou
recreação. Sob este aspecto, Ana Mae Barbosa faz
uma crítica à ênfase da emoção no ensino de arte,
considerando que “se a arte não é tratada como
conhecimento, mas somente como um “grito da
alma”, não estaremos oferecendo uma educação nem
no sentido cognitivo, nem no sentido emocional. Por
ambas a escola deve se responsabilizar” (2003, p.
23)10. Assim, definir o papel da arte, bem como situar
o campo de atuação desta na escola, é um dos
caminhos importantes para tecermos uma reflexão
sobre a necessidade de ampliação do acesso ao
conhecimento, à participação e à apreciação artística
no contexto formativo.
A disciplina de Arte é uma área de
conhecimento que contribui para formação humana
do aluno, para ajudá-lo a entender de forma crítica a
sociedade que o rodeia e a cultura. Portanto, não
10

BARBOSA, Ana Mae. (Org.) Inquietações e Mudanças no ensino
da Arte. S. Paulo: Cortez, 2003.
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pode ser tratado como forma meramente de entreter,
ou ser visto como uma área menos importante que as
demais. Sua existência no currículo contribui para
uma formação plena do aluno, lembrando que é muito
importante a formação global, não se reduzindo o
processo educacional somente por áreas mais
tradicionais como é o caso da língua portuguesa,
matemática e ciências. Nesse sentido, o
conhecimento na área de Arte faz parte do todo na
formação do aluno e não permitir o acesso a essa
área de conhecimento é negar um direito que o cabe
para ser formado como cidadão crítico e consciente11.
O pensamento, a imaginação, a percepção e a
sensibilidade de uma criança devem ser trabalhados
de forma integrada, favorecendo o desenvolvimento
das suas capacidades criativas, de acordo com
a faixa etária.
Ao trabalhar com as artes visuais, é importante
envolver o aluno em um contexto social para que ele
organize as ideias, invente, crie e construa a
linguagem da arte por meio das várias leituras do
mundo. Para tanto, é fundamental que o professor
compreenda como se dá o processo de criação de
cada faixa etária, para que possa propiciar aos alunos

11

SILVA, Gislene Santos de Paula e, A importância do Ensino de
Arte no Contexto escolar do Ensino Fundamental. Especialização
em Ensino de Artes Visuais, 2015 – 48f.
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a oportunidade de crescer por meio de suas
experiências artísticas.
Para estimular o estudante a usar a sua
criatividade nas produções, é importante oferecer a
ele uma ampla variedade de materiais e ensinar
pequenas técnicas, por exemplo, a de misturar as
cores. O objetivo não é a formação de artistas
profissionais, mas sim de alunos que se enxerguem
como construtores e participantes da sua própria
aprendizagem de forma criativa.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), a disciplina é obrigatória
nos diversos níveis da Educação Básica, de forma a
promover o desenvolvimento cultural dos alunos.
Para além da lei, o próprio conceito de ensino de arte
evoluiu com o tempo.
Apesar dos avanços, ainda existem muitos
professores sem formação adequada dando aula de
arte, e a luta dos especialistas é para mudar essa
situação. “Qualquer professor que faça artesanato é
destacado para ensinar artes. Outra distorção é achar
que um professor só deve ensinar desenho, música,
teatro... E nem todos os cursos de pedagogia incluem
a disciplina de arte. Além de contribuir para a
formação do futuro docente, o ensino da arte também
ajuda o sujeito a se inserir melhor na sua cultura”.
Como a arte é uma linguagem que amplia a
percepção do mundo, ela acaba sendo uma aliada no
Angélica Maria Cirino
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ensino de outras disciplinas. “Se houver uma leitura
das obras de arte que estão nos livros de história, os
alunos vão entender melhor o contexto dos
acontecimentos. Mesmo na matemática a arte pode
ajudar, com ela o aluno tem um entendimento melhor
dos gráficos, por exemplo. Precisamos de uma
formação mais aberta e interdisciplinar”.
O ensino de arte deve ir além da orientação do
aluno para o desenho e focar também nas discussões
sobre o patrimônio cultural, ressalta a coordenadora.
“Até entrar em vigor a Lei de Diretrizes e Bases (LDB),
a arte não tinha o rigor de disciplina, agora tem, mas
alguns professores ficam um pouco perdidos na hora
de dar aula, porque o ensino de arte não possui
paradigmas claros. Por isso é importante a formação
continuada e a vivência da arte. O acesso à arte é um
direito de todos, mas não o acesso passivo, e sim o
ativo, crítico”.
A obrigatoriedade do ensino de Arte não é o
bastante para garantir existência desta disciplina no
currículo. Depende muito das ações do professor
para que este ensino tenha maior legitimidade no
contexto escolar. Em outras palavras, é muito
importante que o professor de Arte receba a devida
formação para atuar de modo que os alunos tenham
um contato efetivo com a Arte na escola e aprendam
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a identificar os diversos fenômenos artísticos em seu
cotidiano.12
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LEIS 10.639/2003 E 11.645/2008 – REFLEXÃO
SOBRE A DESCOLONIZAÇÃO DOS SABERES
Areta Alem Santinho

Introdução
Transcorreram
17
anos
desde
a
implementação da lei 10.639/2003 e 12 anos desde a
sanção da lei 11.645/2008 que modificam a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e tratam da
obrigatoriedade do Ensino da Cultura africana, Afrobrasileira e Indígena. A via educacional como um
campo frutífero para o combate ao racismo remonta a
própria história do movimento social negro e indígena
no Brasil.
Aparentemente
tornou-se
parte
do
pensamento comum da educação brasileira a ideia de
que as questões relativas à história e cultura étnicoracial devem compor os currículos e práticas
educacionais das instituições de ensino da educação
básica brasileira, assim como da formação de
docentes que se dedicarão à prática educacional.
Será que de lá para cá muita coisa mudou?
Mesmo com o reconhecimento da importância
das questões raciais, é notável, a partir das
experiências que temos partilhado nas escola e
universidades, que é preciso avançar bastante no
Areta Alem Santinho
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campo do que vem sendo afirmado como saber
legítimo e pertinente a ser partilhado pelas
instituições de ensino e de produção de
conhecimento.
(...)Nesse sentido, as representações
de
cientistas
reproduzidas
em
manuais de ciências em geral é a de
homens cis, heterossexuais e brancos.
Em outros termos, sendo a ciência um
espaço de poder a representação de
seu desenvolvimento foi associada à
imagem de sujeitos sociais aceitos e
hegemônicos. Assim sendo, todos que
estavam fora desses padrões, mas
que buscavam se vincular ao processo
de desenvolvimento do conhecimento
científico,
eram
rechaçados,
inferiorizados e silenciados. (...)
(PINHEIRO)

O presente texto pretende discutir a questão da
necessidade da descolonização dos currículos para a
real implementação da legislação, para que as ideias
de políticas de ações afirmativas como as leis
educacionais citadas, possam cumprir seu objetivo de
desconstruir desigualdades étnico-raciais ainda
bastante presentes em nosso país e nas instituições
de ensino e universidades.
As Políticas afirmativas
A aplicação de políticas de ações afirmativas
fez o Estado brasileiro reconhecer que precisamos
Areta Alem Santinho
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desconstruir
desigualdades
étnicos-raciais
enraizadas na sociedade brasileira a séculos. A
educação antirracista.pode cumprir um papel
importante no desenraizamento de ideias racistas.
A proposição da Lei no 10.639/2003 e da Lei
11.645/2008 é uma forma de ação afirmativa para a
população negra e indígena conforme cita as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana:
O parecer procura oferecer uma
resposta, entre outras, na área da
educação, à demanda da população
afrodescendente, no sentido de
políticas de ações afirmativas, isto é,
de políticas de reparações, e de
reconhecimento e valorização de sua
história, cultura, identidade. Trata, ele,
de política curricular, fundada em
dimensões
históricas,
sociais,
antropológicas oriundas da realidade
brasileira, e busca combater o racismo
e as discriminações que atingem
particularmente os negros. Nesta
perspectiva, propõe a divulgação e
produção de conhecimentos, a
formação de atitudes, posturas e
valores que eduquem cidadãos
orgulhosos de seu pertencimento
étnico-racial – descendentes de
africanos,
povos
indígenas,
descendentes de europeus, de
Areta Alem Santinho
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asiáticos – para interagirem na
construção
de
uma
nação
democrática,
em
que
todos,
igualmente, tenham seus direitos
garantidos e sua identidade valorizada
(BRASIL, 2004, p. 10).

Se a questão do negro e indígena no Brasil
sempre se esbarrou em muitos silenciamentos, na
atualidade devemos estar preocupados para onde
podemos caminhar, considerando que ideias
questionadoras de uma realidade racista brasileira
tem como porta voz grandes figuras públicas do
planalto, com isso ideias que questionam as
estruturas racistas do país tem tomado corpo no
sentido contrário as ideias de ações afirmativas.
É relevante ressaltar que essas legislações
são fruto da pressão social e do protagonismo de
movimentos sociais negro e indígena. Durante parte
significativa da história do Brasil, mesmo setores
democráticos e críticos consideravam a questão
racial secundária ou apêndice de questões maiores
como as econômicas. Se com tal legislação iniciamos
uma caminhada no sentido de desconstruir formas de
racismo precisamos avançar para ideias de
descolonização mais estruturais do pensamento
educacional e científico para que essas ideias se
consolidem e não se percam com as alternâncias de
governos. Utilizaremos o conceito de descolonização
dos saberes para pensar uma educação antirracista.
Areta Alem Santinho
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Descolonizando Saberes
O conjunto das ações afirmativas proposta
pelos movimentos sociais são importantes. Não será
uma ou outra medida que garantirá a desconstrução
de séculos de história de desigualdades e
silenciamentos. Um ponto de partida importante para
dar voz às populações afro-brasileiras e indígena é a
via educacional. A partir das instituições que
participam dos processos educacionais como
escolas, editoras, universidades podemos irradiar
iniciativas significativas no sentido da consolidação
de ideias antirracistas que inclua saberes que
historicamente são deslegitimados e que até então só
davam espaço a saberes hegemônicos que
certamente não são os únicos possíveis e
importantes, isso faz parte do que chamamos de
descolonização de saberes.
A questão da descolonização dos currículos e
saberes
produzidos
e
legitimados
permite
descolonizar valores e consciências e dar voz a
grupos que foram por séculos silenciados. Esses
silenciamentos produzem um empobrecimento das
possibilidades de constituição de conhecimentos
produzidos pela totalidade da humanidade e não
apenas por grupos hegemônicos como o Europeu ou
norte-americano. Nas palavras de Kilomba o que
reconfigura a visão do problema do negro e do
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colonialismo na sociedade inclui o questionamento da
construção epistemologia.
Por favor, deixem-me lembrar-lhes o
que significa o termo epistemologia. O
termo é composto pela palavra
grega episteme,
que
significa
conhecimento, e logos, que significa
ciência. Epistemologia é, então, a
ciência da aquisição de conhecimento,
que determina: (a). (os temas) quais
temas ou tópicos merecem atenção e
quais questões são dignas de serem
feitas com o intuito de produzir
conhecimento verdadeiro; (b). (os
paradigmas) quais narrativas e
interpretações podem ser usadas para
explicar um fenômeno, isto é, a partir
de qual perspectiva o conhecimento
verdadeiro pode ser produzido; (c). (os
métodos) e quais maneiras e formatos
podem ser usados para a produção de
conhecimento confiável e verdadeiro.
Epistemologia, como eu já havia dito,
define não somente como, mas
também quem produz conhecimento
verdadeiro e em quem acreditarmos
(Kilomba, 2016, pp. 10-11).

A legislação produzida a partir da lei 10.639/03
vem sendo um passo importante, não significando
ainda uma desconstrução epistemológica. Podemos
verificar em diversos materiais didáticos que a
descrição da história do negro na sociedade brasileira
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muitas vezes parte de premissas comuns e
estereotipadas, colocando a história do negro a partir
da escravização ou da ideia de um continente
africano uno e miserável. Raramente identificamos
uma valorização das contribuições relativas à
construção de conhecimentos e ciência.
(...)A história e seu ensino são
responsáveis,
junto
a
uma
complexidade de situações, pela
constituição de uma identidade
nacional em que predomina a ideia de
uma nação branca. A pluralidade
étnica pode ser considerada em outros
setores da vida social, porém a escola
e, principalmente na vinculação dos
saberes escolares, há um predomínio
de parâmetros eurocêntricos e
brancos.
(ZAMBONI,
Ernesta;
BERGANASCGU, Maria Aparecida,
p.1).

Pouco nos deparamos com ideias que
relacione os negros e indígenas com a construção de
saberes e da própria história. Os silenciamentos e
apagamentos
históricos
são
recorrentes.
Personalidades e fatos científicos hegemônicos
quando possuem alguma relação com negros e
indígenas sofrem apagamento relativo a identidade
étnica.
A racionalidade europeia efetivou a
leitura
oficial
da
história
da
humanidade levando em conta
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somente a experiência do continente e
universalizando reflexões alheias às
múltiplas possibilidades do conhecer
(Quijano, 2005). A história tem uma
direção, um sentido único em direção
ao progresso, à modernidade. Tudo
que é assimétrico em relação a esse
avanço
e
desenvolvimento
é
produzido
como
atrasado,
subdesenvolvido, primitivo. Segundo
Dussel (1993), esta universalização da
história é um dos vários mitos da
modernidade,
faz-se
necessário
desconstruirmos tais perspectivas
visando não só o cumprimento da Lei
de Diretrizes e Base da Educação
Nacional, assim como das legislações
específicas, a exemplo das leis
10.639/2003 e 11.645/2008, mas
fundamentalmente
resgatar
narrativas, produções intelectuais e
referências
positivas
ancestrais.
(Pinheiro, p.332)

Vivenciamos, e a educação não fica de fora, o
que podemos chamar de colonização epistemológica.
Para concretizar um currículo democrático que
realmente inclua a educação étnico-racional
precisamos refletir a fundo sobre estes conceitos.
Quem são as pessoas que se
consagram no campo científico? Em
que instituições foram formadas? Em
quais instituições atuam? Para se
consagrarem, quais teorias e conceitos
Areta Alem Santinho
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utilizam? Os sujeitos reconhecidos
como grandes cientistas têm suas
pesquisas alicerçadas em qual base
epistêmica? Quem está ausente na
produção de conhecimento científico e
tecnológico? Como se dá o processo
de produção de ausências de negros e
negras, indígenas, transexuais e
pobres nos espaços acadêmicos?
Quem está presente, mas é
invisibilizado/a? Quem tem acesso à
maior parte dos recursos públicos de
fomento à pesquisa? Como se constrói
centro e periferia científica no Brasil?
Como o Brasil está situado no cenário
científico global? Diante de um cenário
desigual e epistemicida, como se
expressa a resistência à colonialidade
no cotidiano do trabalho científico?
(SANTOS)

Entendemos colonialidade como descrito por
Santos:
A colonialidade é referente ao
entendimento de que o término das
administrações
coloniais
e
a
emergência dos Estados-nação não
significam o fim da dominação colonial.
Há, como afirma o autor, a
continuidade da estrutura de poder
colonial e, portanto, da dominação
colonial, por meio do que denomina
colonialidade sendo, então, posta a
necessidade de um movimento
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teórico-político de contraposição: o
decolonial. (SANTOS)

Conforme Quijano (1992):
a colonialidade, como permanência da
estrutura de poder colonial, tem como
principais alicerces: a “racialização” e
as intrínsecas formas racializadas das
relações
de
produção;
o
“eurocentrismo”, como forma de
produção
e
controle
das
subjetividades, das existências; a
hegemonia do “Estado-nação” que,
como processo intrínseco, após o
colonialismo, é construído como
periferia. Assim, por estes alicerces, o
empreendimento colonial permanece
vivo,
concretizando-se
como
colonialidade do poder, do saber e do
ser. (SANTOS)

Essas relações constituem bases profundas de
manutenção das relações de poder que permitem
difundir as ideias do que são saberes legitimados e
permitidos dentro dos ambientes escolares e
científicos. Portanto para aplicarmos de forma
consistente as políticas de ações afirmativas
devemos ir a fundo nessa questão. O que são
saberes legítimos? Como são legitimados os
saberes? Por que determinados conhecimentos são
apagados? Quando pensamos os nossos currículos
essas questões nunca devem ficar de fora.
Conclusão
Areta Alem Santinho
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O reconhecimento estatal a partir das leis de
educação étnico racial são significativos, mas não são
suficientes. Precisamos dar voz aos saberes
historicamente
deslegitimados
a
partir
da
colonialidade. Precisamos também apresentar de
forma inequívoco o reconhecimento da constituição
desses processos de silenciamentos e apagamentos
de forma a uma mudança epistêmica e uma mudança
das práticas sociais que colocam os negros e
indígenas em condições de subalternidade.
(...)Contudo, nada adianta essa
constatação estar apenas no campo
discursivo reforçado por uma ciência
genética
que
higieniza
esta
abordagem na atualidade, mas que
num passado próximo foi responsável
por reduzir essa humanidade com
relação a pessoas negras, atribuindoas geneticamente características
sociais de modo patologizado tais
como: negro é preguiçoso, pouco
inteligente, propenso ao crime, etc.(...)
Ou seja, grande parte da ciência (sem
nenhuma retratação) mudou o seu
discurso, mas a sociedade não mudou
a sua prática.

Teremos de fato descontruído saberes
coloniais quando a sociedade não produzir formas de
saber que desumanize grupos étnicos e que
desqualifique saberes desses mesmos grupos.
Descolonizar saberes pode consolidar o ideal de uma
Areta Alem Santinho

206

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

sociedade etnicamente democrática e assim, mesmo
quando ocorrer alternância de governos, e tiverem
voz desde o planalto ideias que questionem o
problema do racismo e do colonialismo as bases de
defesa de legislações antirracistas e anticolonialistas
estarão mais consolidados na sociedade.
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PRÁTICA AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Cecília Ribeiro dos Santos Rodrigues

A CONCEPÇÃO DE CRIANÇA E INFÂNCIA AO
LONGO DA HISTÓRIA
“A fascinação pelos anos da infância, um
fenômeno relativamente recente” (HEYWOOD, 2004,
p.13), alterou significativamente o conceito de criança
e infância ao longo do tempo. Compreender essas
alterações, através de uma análise histórica da
infância permite compreender a concepção atual de
infância. Até o século XII, muitas crianças morriam
devido às precárias condições de saúde e higiene.
Durante a Idade Média e Moderna períodos medieval
e moderno a relação entre as famílias e as crianças
eram marcadas por indiferença. Os bebês com
menos de dois anos de idade vivenciavam um
descaso assustador, os pais não consideravam um
desperdício dedicar-se a quem tinha poucas
probabilidades de sobreviver. (HEYWOOD, 2004,
p.87). Mesmo assim, aquelas que atingiam uma certa
idade não tinham identidade própria, só depois que
conseguissem fazer algo parecido ao que os adultos
faziam, misturando-se a eles.
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Contudo, um sentimento superficial da
criança – a que chamei de
“paparicação” – era reservado á
criancinha em seus primeiros anos de
vida, enquanto ela ainda era uma
coisinha engraçadinha. As pessoas se
divertiam com a criança pequena
como
um
animalzinho,
um
macaquinho
impudico.
Se
ela
morresse então, como muitas vezes
acontecia, alguns podiam ficar
desolados, mas a regra geral era não
fazer muito caso, pois outra criança
logo a substituiria. A criança não
chegava a sair de uma espécie de
anonimato (ÁRIES,1981, p.10).

O sexo da criança definia o tipo de tratamento
que receberiam, já que as meninas eram associadas
à libertinagem, rebeldia a proibições. O nascimento
da criança envolvia diferentes celebrações conforme
o sexo dela. Na Grã Bretanha, por volta de 1900 o
nascimento de um bebê do sexo masculino era
celebrado com o soar de um grande sino replicado por
três vezes. Para as meninas, duas badaladas de um
sino pequeno. Um período em que era incomum ver
crianças representadas em obras de arte.
(ÁRIES,1981, p.50).
Por muito tempo as crianças não eram
percebidas em suas especificidades, eram retratadas
como homens pequenos. Não há registros, durante o
período medieval, de presença infantil nos campos ou
Cecília Ribeiro dos Santos Rodrigues
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nas artes. Nem mesmo os nobres ou na literatura
identificava-se registros dos primeiros anos de vida.
“A criança era, no máximo, uma figura marginal em
um mundo adulto.” (HEYWOOD, 2004, p.10).
No século XIII acreditava-se que os
pensamentos e sentimentos das crianças estavam
aquém da razão e dos bons costumes, tudo o que
aprenderiam seria incutido nelas pelos adultos. Não
se procurava compreender ou aceitar as
peculiaridades infantis, seu modo de pensar, elas
eram vistas como seres vazios a serem preenchidos
e preparados para serem adultos e viver a vida
concernente a tal idade.
Somente após o século XV passou-se a
reconhecer que a infância merecia atenção especial,
um período de preparação até poder ingressar no
mundo adulto. Como parte dessa preparação a
escola inseria o aprendizado como forma de
comunicação. Inaugurava-se um sentimento novo:
pais interessados pelo que os filhos aprendiam,
acompanhando-os. A família passou a se estruturar
em torno das crianças, tirando-a da invisibilidade,
fazendo-se impensável sua perda ou substituição
sem que sofressem com isso. A sociedade começa
então a refletir sobre o número de filhos, para não
perder o controle quanto aos cuidados com eles.
Quando se pensava na criança como um adulto
imperfeito a infância não representava algo
Cecília Ribeiro dos Santos Rodrigues
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interessante.
“Somente
em
épocas
comparativamente recentes veio a surgir um
sentimento de que as crianças são especiais e
diferentes, e, portanto, dignas de ser estudadas por si
sós” (HEYWOOD, 2004, p.10). Somente no
Renascimento a criança passou a ser vista como o
futuro da sociedade e começou a ganhar posição de
destaque.
Como pudemos notar, a forma como
percebemos hoje a infância é decorrente das diversas
transformações
que
a
sociedade
sofreu.
Transformações que englobam maneiras diferentes
de pensar sobre a infância e suas especificidades.
Atualmente podemos observar uma infância
com papel de grande importância:
Uma
infância
que
requer
“especialistas” não é, certamente, uma
infância qualquer, mas sim, uma que
supostamente necessita de um
séquito de “conhecedores para lhe
revelar sua verdade”. Assim, a noção
de infância na modernidade se articula
dentro de uma política de verdades,
amparada pela autoridade do saber de
seus porta vozes. (CIRINO apud
CASTRO, 1999, p.24)

Diversos documentos atuais confirmar o lugar
de destaque que a infância ocupa. Como exemplo,
podemos ciar o Referencial Curricular Nacional para
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a Educação Infantil (Brasília, 1998), que menciona
que “as crianças possuem uma natureza singular, que
as caracterizam como seres que sentem e pensam o
mundo de um jeito muito próprio”. Utilizando-se de
diversas linguagens e exercendo sua capacidade de
construir hipóteses, as crianças investigam o mundo
que as cercam. Constroem seu conhecimento
criando, significando e ressignificando suas vivências.
É importante reforçar que:
Compreender, conhecer e reconhecer
o jeito particular das crianças serem e
estarem no mundo é o grande desafio
da educação infantil e de seus
profissionais.
Embora
os
conhecimentos
derivados
da
psicologia, antropologia, sociologia,
medicina, etc. possam ser de grande
valia para desvelar o universo infantil
apontando algumas características
comuns de ser das crianças, elas
permanecem
únicas
em
suas
individualidades
e
diferenças
(Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil, 1998, p.22).

Assim que se ampliou a consciência de quão
importante são as vivências na primeira infância
iniciou-se um trabalho de criação de políticas e
projetos com objetivos de promoção e ampliação de
condições para que crianças pudessem exercer seus
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direitos e cidadania, ocupando assim uma posição de
destaque nas sociedades.
Outro documento orientador de grande
importância na educação é a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional nº 9394, que reafirma a
Educação Infantil e a primeira infância como etapa da
educação básica, efetivando a sua garantia,
portando, como dever do Estado e da família.
Vale citar também o Plano Nacional de
Educação (PNE), que define metas para ampliar e
melhorar a qualidade da Educação Infantil e estimula
estados e municípios a definirem seus planos de
educação com a inclusão da educação Infantil,
revelando assim sua preocupação com essa etapa da
educação.
Todo esse cenário foi fazendo com que
diversos autores e educadores voltassem suas
atenções para a infância e suas especificidades, o
que aumenta a lista de ganhos para essa fase de
desenvolvimento.
MATERIAL DE APOIO PARA A PRÁTICA DA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Muitos autores têm contribuído com elementos
para a construção da Educação ambiental,
oferecendo em suas obras, importantes referenciais
teóricos. Berna (2010) publicou um livro intitulado
“Como fazer educação ambiental”, que oferece
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elementos teóricos, técnicas e atividades para a
educação e mobilização dos alunos, por meio do
ensino de educação ambiental nas escolas. Em
entrevista à revista eletrônica “Educação Ambiental
em Ação”, o autor explica a proposta de seu livro, em
relação às escolas e às comunidades, na frase:
“fazendo de cada escola um clube, e de cada clube
uma ação concreta em benefício do meio ambiente
adjacente, num trabalho que procure envolver toda a
comunidade e contribuir para formar cidadãos
críticos, participativos” (BERNA, 2010 P.105).
Branco (2007) propõe uma série de atividades,
onde a ideia é a de mudar-se o referencial: não mais
enxergar o ser humano como dominador da natureza,
mas, sim, olhar a natureza como parte do ser
humano. Olhar o universo com outros olhos: olhos de
congregação entre o universo social, ambiental e
individual.
Dias (2006) apresenta, em seu livro “Atividades
interdisciplinares de educação ambiental”, diversas
opções de atividades que vão além da participação
em aula por parte do aluno. O autor estimula e
enfatiza que “o processo educativo é eminentemente
prático. Não se pode alcançar a plenitude da
consciência analítica e crítica apenas com teorias. O
fazer, o observar, o sentir são essenciais” (DIAS,
2006 p. 37). O autor propõe atividades como observar
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fenômenos naturais, o comportamento das árvores,
sentir a terra e medir parâmetros ambientais.
As autoras Bombana e Czapski (2011) têm
uma proposta de integração da escola com a
comunidade e a casa do aluno, baseada no
desenvolvimento de hortas, uma prática de ensino
que demonstrou que as dicas e sugestões oferecidas
por elas no livro “Hortas na educação ambiental” vão
além das instituições de ensino, pois fazem sucesso
no desenvolvimento de hortas comunitárias ou
caseiras, com a participação das crianças. As autoras
fazem sugestões de atividades complementares, para
a primeira e a segunda fase da educação infantil.
Capra (2006), destaca o programa River of
Words (ROW) da série K nos Estados Unidos, sobre
normas e programas de educação, que trata das
relações entre membros da comunidade escolar. O
programa propõe com prática, o meio que que a
criança vive e elas utilização as artes para explorar e
expressar o que entendem por seus verdadeiros
lugares, trabalhando a ideia da sensibilização, sentir
e entender, ensinado a criança a conhecer e ter
respeito pelo seu lugar. Por esta razão a missão do
ROW é auxiliar a criança a se apaixonarem pela
Terra.
Michael (2006) explica que a combinação da
emoção no processo da educação, de modo geral, é
crucial no método da aprendizagem. Propostas de
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estudos cognitivos são levadas aos alunos por seus
professores através de atividades que podem
acontecer na cozinha da escola ou no jardim,
estimulando estes alunos a pensarem de forma
global,
inter-relacionando
os
conhecimentos
adquiridos em outras matérias e transportando para o
cotidiano. “O importante é incluir nas atividades de
educação ambiental a temática próxima ou distante
(geograficamente) relacionada com o cotidiano das
pessoas” (REIGOTA, 2009 p. 48).
A relevância da prática na educação é
apresentada por Margolin (1978) em seu livro
“Pedagogia Indígena: Um olhar sobre as técnicas
tradicionais de educação dos índios californianos”.
Ele discorre sobre técnicas de educação dos índios,
onde as crianças aprendiam simplesmente
acompanhando os pais, ou seja, por imitação e
absorção. Existia uma pedagogia indígena onde não
havia registro escrito, mas a clara dedicação de toda
uma tribo em, estrategicamente, passar a cultura
através das gerações, com cuidado, para garantir que
o conhecimento foi assimilado de maneira profunda e
exata na mente dos jovens.
Como exemplo de aplicação prática de
atividades de Educação Ambiental na escola, a
autora considera relevante destacar aquelas
praticadas junto à natureza, como pode ser ilustrado
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através dos seguintes exemplos de projetos de hortas
desenvolvidos para diferentes faixas etárias:
- Primeira fase da Educação Infantil (crianças
de 3 anos)
Com o solo: o professor orienta a observação
visual e tátil do solo, completando este entendimento
com a dramatização desta experiência. “Fazer de
conta que cada criança é um torrãozinho de terra”,
juntando todas as crianças, sentadas ou deitadas,
para sentir a horizontalidade do chão. Depois explica
sobre a preparação do solo para semear e separar as
crianças em grupos, onde umas representam a areia,
outras o esterco, outras a terra. Fazê-las se
movimentarem, com a ideia de afofar e misturar o
solo. Posteriormente as crianças se misturarão e
ficarão agachadas em forma de canteiro que vai
receber a semente e aguardas a rega, num jogo
simbólico. Ainda nessa atividade, o professor
aproveita práticas de higiene, como lavar as mãos, e
não as colocar no rosto quando estiver trabalhando
com a horta. Além de alertá-los para não colocar a
boca na terra, esterco ou areia. (BOMBANA e
CZAPSKI, 2011, p. 51)
- Segunda fase da Educação Infantil (crianças
de 4 anos)
Crescimento de vegetais e dos bichinhos: o
professor chama a atenção dos alunos para as
folhinhas da horta que estão ficando maiores, às
Cecília Ribeiro dos Santos Rodrigues

218

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

vezes mudam de cor, aumenta o número de folhas e
alguns bichinhos aparecem, como lagartas e
joaninhas.
Observar que a lagarta aparece principalmente
na couve, que come as folhas e que é a única
variedade de lagarta que não queima a pele humana.
O educador aproveita para ensinar que a lagarta é a
fase intermediária da borboleta, envolvendo os alunos
e contando sobre este ciclo. Esta história deve ser
acompanhada pela observação desse processo na
natureza, incentivando a criança a procurar os
vestígios da história e celebrar o surgimento de uma
borboleta, marcando o evento no calendário da horta,
demonstrando a importância de cada acontecimento.
(BOMBANA e CZAPSKI, 2011, p. 64)
Esta atividade pode ser comparada, na
questão da importância do nascimento da borboleta,
com o aniversário dos alunos, para que correlacionem
os eventos importantes e entendam que a natureza
também tem seus momentos importantes.
- Terceira fase da Educação Infantil (crianças
de 5 anos)
Semeadura: o condutor desta atividade deve
pegar amostras de sementes para serem semeadas
na horta (milho, feijão e outras). Provocar a
observação das diferenças de tamanho, cor e forma.
Instigar as crianças a desenhar as sementes com os
detalhes, usar as sementes para fazer contas de
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forma concreta. Explicar o que é a semeadura e como
ela vai se transformar numa planta. Desenvolver um
calendário de observação. Relembra os hábitos de
higiene. Estimular as crianças a observar e resolver
certas situações da horta como ‘a semente não
germinou’, e discutir as possíveis causas: problemas
com a rega (falta ou excesso de água), o canteiro foi
pisoteado, a semente estava velha ou a semente foi
plantada muito fundo. (BOMBANA e CZAPSKI, 2001,
p. 80 e 81)
A CRIANÇA E A RESPONSABILIDADE SOCIAL
Ter responsabilidade social não é coisa pra
adulto. A criança pode sim conhecer seus deveres
dentro da comunidade. O adulto pode (e deve) ajudar
na reconstrução do mundo, mas a criança será parte
integrante dessa nova forma de se ver as coisas. Se
assim for, nenhuma criança ficará para trás.
Considerando que o maior problema brasileiro em
relação à fome não está na distribuição de renda, mas
no desperdício de alimentos, muitas entidades têm
trabalhado para o melhor aproveitamento de tudo que
se planta e de tudo que as pessoas têm em casa.
Porém, a maioria dos projetos, quando efetivados,
esbarra numa dificuldade significativa: a rejeição ao
consumo de cascas, talos e folhas, principalmente por
parte das crianças. As pesquisas demonstram que
isso acontece porque a regra é trabalhar com adultos
(porque são os responsáveis pela elaboração de
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receitas) normalmente mães, sem envolvimento
direto das crianças. Ao aprender e reproduzir esses
pratos em casa, as mães (e pais) sofrem com a
negativa dos filhos em experimentar doces e
salgados elaborados a partir dessas assim chamadas
partes menos nobres dos alimentos naturais, que,
além de promover a economia, colaboram em muito
para uma alimentação rica em vitaminas e sais
minerais.
Tenhamos como exemplo
o Projeto
“Aprendendo na Prática”, um projeto de reeducação
alimentar que prioriza essa situação e faz da criança
o agente de mudança de hábitos de consumo, através
de uma técnica simples e eficaz. Motivada, a criança
abraça a ideia e solicita a adesão imediata da família.
A criança é a terra fértil da sociedade; cada semente
plantada gera frutos, abundando em outras sementes
que, espalhadas pelo vento agitado da infância,
acabam semeando até as terras mais áridas, como a
do executivo apressado ou da cozinheira inerte. Essa
afirmação se baseia em algumas características do
comportamento infantil: 1) O idealismo: embora todo
ser humano seja adepto de causas solidárias, o
tempo e a necessidade vão nos afastando desse
princípio básico tão importante; 2) A coragem: toda
criança é “atirada” por natureza. Basta que acredite
que aquilo que está sendo tratado é algo bom e
proveitoso; 3) O imediatismo: a criança sempre quer
as coisas na hora; esperar para quê? 4) A falta de
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limites: uma vez iniciado um processo de ação, a
criança caminha até onde puder, sem se preocupar
em cometer exageros. 5) A criatividade: a criança não
precisa de muitos recursos materiais (tecnológicos,
muito menos) para desenvolver seus planos de ação.
Ela maneja ferramentas por conta própria; 6) A
cobrança: uma vez aceito o desafio proposto por uma
criança, “ai daquele” que ousar não cumprir com o
combinado.
O sentido que a criança atribui às coisas é
diferente do adulto – a criança realmente acredita na
mudança de uma situação em decorrência de um
novo comportamento. Ela tem um compromisso de
“fé”. Isso explica, em parte, a sua motivação e
disposição para os projetos: ela enxerga um resultado
que a falta de credulidade e o excesso de razão do
adulto não permitem ver.
Dessa forma, é preciso trabalhar conteúdos de
maneira a fazer com que os pequenos abracem a
causa sem que sejam obrigados, mas direcionados,
sem que sejam responsabilizados, mas envolvidos,
sem que sejam parte do problema, mas da solução. A
questão ambiental está em alta por uma razão
simples: necessidade de sobrevivência. Quanto mais
cedo o tema for abordado com as crianças, maiores
as chances de despertar a consciência pela
preservação. Por isso, a educação para uma vida
sustentável deve começar já na pré-escola. O objetivo
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definido pelo Referencial Curricular Nacional é
observar e explorar o meio ambiente com
curiosidade, percebendo-se como ser integrante,
dependente, transformador e, acima de tudo, que tem
atitudes de conservação.
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PANORAMA TEÓRICO DA APRENDIZAGEM
INTEGRADA DE CONTEÚDOS E LÍNGUAS
Claudia Roncatto

Panorama geral do CLIL
Neste tópico será feita uma breve introdução à
origem do conceito de “Aprendizagem integrada de
Conteúdos e Línguas”.
Em 1990 “The Lingua Programme” (O
Programa de Língua) declarou a importância de
“promover a inovação de métodos de treino de língua”
(Eurydice, 2006:8) e em 1995, a Resolução do
Consulado Europeu para o Desenvolvimento e a
Promoção do Aprendizado da Língua afirmou que a
política linguística na Europa deve ser baseada no
plurilinguismo, quando os alunos deixam a educação
compulsória, eles devem ser capazes de falar duas
línguas além da língua materna.
A Comissão Europeia, no seu Relatório Branco
da Educação e Treinamento (Ensinar e Aprender –
em relação à Sociedade de Aprendizagem),
determinou que “deveria se questionar o fato de os
alunos da escola secundária deveria estudar certas
matérias na primeira língua estrangeira aprendida”. A
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partir dessas afirmativas, começaram a emergir os
princípios do CLIL.
O termo Aprendizagem Integrada de
Conteúdos e Línguas (Content and Language
Integrated Learning) foi lançado oficialmente em
1994, conjuntamente com a Comissão Européia,
seguindo uma discussão à nível Europeu conduzida
por especialistas na Finlândia e nos Países Baixos
sobre como trazer a excelência de aprender línguas,
encontrada em certos tipos de escolas, na corrente
principal de faculdades e escolas estatais. Na época,
o lançamento do CLIL era tanto político como
educacional.
O motor político era baseado numa
visão de que a mobilidade pela União
Europeia requeria altos níveis de
competência linguística em línguas
designadas que eram consideradas o
caso naquele momento. O motor
educacional
influenciado
por
iniciativas bilíngues mais importantes,
tais como no Canada era criar ou
senão adaptar abordagens de ensino
de línguas existentes a fim de fornecer
uma grande gama de alunos com altos
níveis de competência. (Marsh em
Chrysanthou,
Montalto,
Theodorou&Walter, 2016:6).

Agora cerca de vinte anos depois o conceito de
CLIL emergiu não apenas como uma forma de
aprimorar o acesso a línguas adicionais, mas também
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de trazer práticas inovadoras no currículo como um
todo. (Chrysanthou, Montalto, Theodorou & Walter,
2016).
Em linhas gerais, podemos entender o CLIL
como uma abordagem dual de ensino onde a língua
estrangeira é usada para ensinar uma matéria não
baseada no ensino de línguas tal como história ou
geografia, por exemplo. O objetivo é ensinar conteúdo
curricular usando a língua estrangeira como um meio
pelo qual é ensinada. Dessa forma, espera-se que a
língua estrangeira será aprendida como uma
consequência natural ao ousá-la de uma forma
aplicada para aprender conteúdo relevante
relacionado a outra matéria. Neste sentido, pode ser
dito que a ênfase está no uso da língua para aprender
e não no aprendizado da mesma, embora o “foco
dual” implique que ao adotar esta abordagem, tanto a
língua estrangeira quanto o conteúdo de uma outra
matéria deverão ser aprendidos com sucesso.
Vamos considerar com mais detalhes os
princípios e a teoria que norteia esta abordagem
rodagemica.
CLIL como uma abordagem comunicativa
Como o CLIL deriva da “Abordagem
Comunicativa” de ensino de línguas, neste
subcapítulo discutiremos que aspectos desta
abordagem estão inerentes ao CLIL e quais aspectos
são diferentes.
Claudia Roncatto

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

231

Em linhas gerais, o CLIL pode ser
compreendido como um “abordagem comunicativa”
ao ensino de línguas, embora ele tenha algumas
características específicas importantes que o
diferencia. As abordagens comunicativas (CLT) têm
sido os principais meios de se ensinar línguas por
mais de quarenta anos. Entre eles, podemos citar “A
Abordagem Lexical”, “A Aprendizagem baseada em
tarefas” e a mais nova “CLIL”.
O Stephen Krashen defende esses tipos de
abordagens comunicativas como a melhor
abordagem de ensino e aprendizagem do ensino da
língua.
Os melhores métodos são...aqueles
que fornecem “input compreensível”
em situações de baixa ansiedade,
contendo mensagens que os alunos
realmente querem ouvir. Estes
métodos não forçam a produção
precoce na segunda língua, mas
permitem que os alunos produzam
quando
eles
estão
“prontos”,
reconhecendo que a melhora vem de
suprir o input comunicativo e
compreensível e não de forçar e
corrigir a produção. (Krashen, 1988:67).

Ele enfatiza a importância de priorizar o uso da
língua como um veículo para a comunicação
significativa, desviando a ênfase do estudo abstrato
das regras gramaticais. Ele defende que:
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A aquisição da língua não requer o uso
extensivo das regras gramaticais
conscientes e não requer a repetição
entediante. A aquisição requer a
interação significativa na língua alvo –
comunicação natural – na qual os
falantes estão preocupados não com a
forma de suas falas, mas com as
mensagens que estão transmitindo e
entendendo. (Krashen, 1981:6-7)

De acordo com Krashen, o estudo da estrutura
da linguagem pode ter vantagens educacionais gerais
e valores que escolas de ensino médio e faculdades
podem querer incluir em seus programas de
linguagem. Deveria ser evidente, contudo, que
examinar irregularidades, formular regras e ensinar
fatos complexos sobre a língua alvo não é ensino de
língua, mas sim “apreciação da língua” ou linguística.
Para Krashen, a única instância na qual o
ensino da gramática pode resultar em aquisição de
língua (e proficiência) é quando os alunos estão
interessados na matéria e a língua alvo é usada como
um meio de instrução. Frequentemente, quando isso
ocorre, tanto os professores quanto os alunos são
convencidos de que o estudo da gramática formal é
essencial para a aquisição da segunda língua e o
professor é habilidoso o suficiente para apresentar
explicações na língua alvo a fim de que que os alunos
entendam. Em outras palavras, a fala do professor
atende às exigências para um input compreensível e
talvez com a participação dos alunos, a sala de aula
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torne-se um ambiente propício à aquisição. Além
disso, o filtro é baixo no tocante à explicação da
língua, enquanto os esforços conscientes dos alunos
estão geralmente concentrados na matéria, no que
está sendo falado e não no meio utilizado.
Este é um ponto sutil. Na verdade, tanto os
professores quanto os alunos estão se enganando.
Eles acreditam que é a matéria em si, o estudo da
gramática que é a responsável pelo progresso dos
alunos, mas na realidade o seu progresso vem do
meio e não da mensagem. Qualquer matéria que
atendesse seus interesses surtiriam o mesmo efeito.
Como o CLIL deriva da abordagem
comunicativa de ensino, ele tem muito em comum
com outras metodologias dentro desta categoria
geral, incluindo os benefícios mencionados acima.
Contudo, também devemos ser cautelosos ao
identificar os meios pelo qual o CLIL difere dos
demais.
Há três tipos básicos de atividades que são
tipicamente usadas em qualquer metodologia de
abordagem comunicativa e, também, um quarto que
está mais associado especificamente ao CLIL. As
quatro atividades mencionadas são as seguintes: 1.
Atividades para realçar a comunicação com um
colega; 2. Atividades para ajudar a desenvolver
estratégias de leitura; 3. Atividades para guiar a
produção do aluno; 4. Atividades para engajar
habilidades cognitivas mais elevadas. Esta última
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atividade se relaciona a uma das proposições centrais
do CLIL, que é quanto mais elevado é o nível de
raciocínio envolvido, mais provável é a assimilação da
linguagem veicular.
Assim como qualquer outra abordagem
comunicativa, o CLIL caracteriza-se como uma
abordagem que vê o aprendiz como um negociante,
que deve contribuir assim como ganhar e aprender de
forma independente (Breen e Candlin, 1980:110). A
experiência do aprendiz é um componente importante
no ambiente da sala de aula porque representa sua
atitude emocional à língua. Por outro lado, o papel do
professor é o de “facilitador”, que corresponde ao
conceito chave na metodologia humanista: “a
subordinação do ensinar ao aprender”, de acordo
com Gattegno (1987:19).
Para abordagens comunicativas, a natureza
comunicativa da língua é mais importante do que seus
aspectos linguísticos ou estruturais. Dessa forma,
esses tipos de abordagem invertem a lógica das
abordagens mais tradicionais ao aprendizado da
língua, tal como a metodologia de “apresentação,
prática e produção” (PPP) por meio da qual entendese que os alunos devem primeiro aprender
vocabulário e gramática e depois praticar a língua sob
condições controladas antes de continuar usando-a
para produzir textos e se comunicar.
Nas abordagens comunicativas como o CLIL e
o programa de aprendizagem baseada em tarefas
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(TBL), entende-se que o aprendizado da língua
acontece de acordo com a necessidade, através do
ato de comunicação. Se em qualquer momento a
atenção específica for dada a questões linguísticas
estruturais – que não precisa acontecer
necessariamente – esta deverá acontecer após
experiências comunicativas e como uma forma de
refletir e construir sobre essas experiências. Neste
sentido, essas metodologias invertem o “PPP” das
abordagens tradicionais, sugerindo uma estratégia de
“produção, prática e apresentação” em vez de
“apresentação, prática e produção.”
TBL é sinônimo do nome de N.S. Prabhu e é
considerada a forma mais forte de ensino de
linguagem comunicativa. Tipicamente, o TBL segue
um número de estágios e reflexões acerca das
questões da língua que surgem no contexto da
experiência.
O aprendizado baseado em tarefas (TBL) é
conceitualmente muito semelhante ao CLIL. De
acordo com Prabhu, a língua é adquirida através do
engajamento com o significado, não por meio de
aprendizes focados na estrutura. “Os aprendizes
focam na tarefa, não na língua...a correção é
‘incidental’, na qual a forma correta é dada pelo
professor” (Prabhu, 1987:28). Esta abordagem
influenciou o movimento baseado em conteúdo e
CLIL, que também usa a língua como um veículo para
ensinar o conteúdo ou assuntos “reais”. Os princípios
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da TBL (Aprendizagem Baseada em Tarefas) são
evidentes no CLIL: a língua não precisa ser ensinada
previamente; a língua ocorre naturalmente no
contexto conceitual; a língua ocorre naturalmente no
seu contexto funcional; a língua pode ser facilmente
reproduzida num contexto de avaliação; a língua não
precisa ser explícita; ela é veicular à tarefa; a língua
não é o objetivo. Contudo, a abordagem baseada em
tarefas difere do CLIL no sentido de que na TBL
(Aprendizagem Baseada em Tarefas), o tema é
escolhido com o propósito de ensinar a língua
posteriormente. Em contrapartida, a abordagem CLIL
não subordina o conteúdo temático; a língua não
precisa ser “estudada” posteriormente ou abstraída
da estrutura conceitual.
O CLIL favorece a contextualização da língua,
que é aprendida de acordo com o seu uso. As
questões de aprendizado da língua são tratadas
apenas quando necessárias para facilitar a prática e,
então, dentro do contexto específico da matéria que
está sendo estudada.
O Equilíbrio do Conteúdo e do aprendizado da
língua no CLIL
O CLIL favorece o ensino do conteúdo usando
a língua estrangeira como ferramenta. Neste
subcapítulo discutiremos os aspectos positivos de
ensinar línguas através do conteúdo e discutir sobre
a preparação que os professores precisam ter para
aplicar esta abordagem. Alguns equívocos que
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existem na comparação entre o CLIL e a imersão
também serão ressaltados aqui.
Em outras abordagens de ensino de línguas, o
objetivo linguístico se sobressai ao conteúdo, ao
ponto de este ser considerado descartável. Não há
uma
necessidade
autêntica,
frequentemente
desmotivando os alunos e deixando-os inseguros
quanto ao motivo pelo qual tenham que aprender um
conteúdo irrelevante.
O CLIL favorece a seleção do conteúdo de
acordo com sua utilidade, justificando o estudo de
certo material (lógica funcional). O CLIL utiliza o
conteúdo padrão do programa de uma das matérias
do currículo e ensina-o na língua alvo. O conteúdo do
currículo segue naturalmente uma sequência,
chamada de sequência conceitual (continuidade
conceitual), fazendo mais sentido aos alunos. Se a
metodologia é adequada e a sequência é coerente, a
relevância do conteúdo se torna aparente aos alunos,
tornando o aprendizado significativo. De acordo com
o que é ensinado do conteúdo, no CLIL ele pode ser
adaptado ao nível cognitivo dos alunos (em relação a
suas idades e conhecimento da língua). No ensino de
línguas padrão, a viabilidade da aprendizagem é
priorizada excessivamente quando comparada à
utilidade.
O ensino da língua sofre de problemas de
autenticidade de conteúdo, mas o CLIL está centrado
no que podemos chamar de “autenticidade de
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propósito” (Coyle, Hood & Marsh, 2010)
Diferentemente de um currículo de línguas, não é
necessário inventar o conteúdo para o CLIL. Ele já
existe no currículo oficial. É autêntico por definição.
Como o inglês é um complemento essencial a
qualquer programa curricular pelo mundo, ele está se
movendo para uma posição onde passa a ser a
essência – uma matéria que os estudantes aprendem
para que se tornem alguém mais importante.
Segundo Coyle, Hood & Marsh (2010), o CLIL
é uma abordagem educacional na qual várias
metodologias de apoio à língua são usadas levando a
uma forma de foco dual de instrução, onde a atenção
é dada tanto à língua quanto ao conteúdo.
A fim de se elaborar um curso que seja
baseado no CLIL, devemos seguir estes dois
princípios: seleção e classificação; em outras
palavras, a utilidade de um corpo de conteúdos e
possibilidade de aprendizagem, respectivamente.
Contudo, no ensino de línguas padrão, há uma
priorização do critério de “aprendizagem” e uma
negligência quase completa do critério da “utilidade”.
O ensino da língua parece não ter:
Autenticidade
/profundidade
(conteúdo descartável)

conceitual

Lógica funcional (por que estamos fazendo
isso hoje)
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(sequência

No entanto, quando nós voltamos ao currículo
mais abrangente e olhamos para o conteúdo de
matérias que não são línguas, vemos algo marcante.
Nos deparamos com os critérios de utilidade e de
aprendizagem andando lado a lado. Vemos uma
continuidade temática. Vemos uma “lógica
horizontal”, mas acima de tudo, vemos a sequência
conceitual.
Desta forma o CLIL se desenvolveu como uma
abordagem de “foco dual”.
Aprendizagem
Integrada
de
Conteúdos e Língua (CLIL) refere-se a
qualquer contexto educacional de foco
dual na qual uma língua adicional,
geralmente não a primeira língua dos
estudantes envolvidos, é usada como
um meio de ensino e aprendizagem de
conteúdo não linguístico. Ela é de foco
dual porque se a atenção for voltada
predominantemente à um dos dois
aspectos, o conteúdo específico ou a
língua, ambos se acomodarão.
(Marsh, 2012:11)

Coyle, Hood & Marsh (2010:6) também
descrevem as características de “foco dual” do CLIL,
enfatizando a função da língua alvo como um meio de
aprender outras matérias do currículo. Eles
descrevem o CLIL como:
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Uma abordagem educacional na qual
várias metodologias de suporte
linguístico são usadas, levando a uma
forma de instrução “foco dual”, onde a
atenção é voltada tanto para a língua
quanto para o conteúdo. Nos
contextos de CLIL padrão, o objetivo é
ensinar
o
conteúdo
de
uma
determinada matéria em detrimento da
língua
(“objetivo
conceitual”),
semelhante ao que o professor da
língua materna faz, a menos que a
língua seja o veículo usado para o
aprendizado e não o objeto.

Na abordagem CLIL, a matéria de estudo não
é utilizada como uma forma de apresentar os
problemas específicos de linguagem para se resolver.
No CLIL, a matéria de estudo tem utilidade autônoma
e o aluno tem uma necessidade de aprender o
conteúdo
específico
independentemente
dos
objetivos de aprendizagem da língua. Neste contexto,
as questões de aprendizagem da língua surgem e são
resolvidas naturalmente, a medida em que a
explicação da língua se torna necessária como um
meio de esclarecer informações e conceitos da
matéria não baseada em língua. No “English Next”
David Graddol (2005:86) descreve o CLIL como:
Uma abordagem da educação bilíngue
na qual tanto o conteúdo curricular
(como ciências e geografia) e o inglês
(neste caso) são estudados juntos. O
que difere da simples educação por
meio do inglês que espera que o
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estudante
tenha
a
proficiência
necessária no inglês para dar conta do
conteúdo antes de começar a estudar.
Dessa forma configurando o ensino de
matérias do currículo por meio da
língua que ainda está sendo aprendida
e, portanto, que precisa de suporte
juntamente com a matéria específica.
O CLIL também pode ser considerado
de forma contrária – como um meio de
ensinar o inglês (neste caso) por meio
de um conteúdo específico.

O CLIL toma o conteúdo padrão do currículo de
qualquer matéria que esteja sendo ensinada e o
ensina na língua alvo. Se a metodologia usada for
bem escolhida, o conteúdo será “significativo” por
definição. A abordagem CLIL torna possível evitar-se
o erro de muitos livros didáticos de inglês (neste
caso), que acredita que os adolescentes falam
apenas de rock, novas tecnologias, moda e sobre si
mesmos.
Ao usar uma língua alvo como veículo para se
ensinar conteúdo autêntico, o aprendizado é
potencializado pelo ouso da língua na sua função
natural como um meio cognitivo de compreender e
elaborar novos conceitos. Steve Dam (2006:2-3), por
exemplo, discute o quanto o aprendizado pode ser
melhorado com a abordagem CLIL: A teoria por trás
do CLIL tem seus fundamentos no ensino
interdisciplinar/ cross-curricular que fornece um meio
significativo no qual os alunos usam o conhecimento
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aprendido em um contexto como base de
conhecimento para outros contextos. Muitos dos
conceitos importantes, estratégias e habilidades
ensinadas na arte da língua são “portáteis”, ou seja,
são prontamente transferidas para outras áreas de
conteúdo. As estratégias para se monitorar a
compreensão, por exemplo, podem ser direcionadas
ao material de leitura em qualquer área de conteúdo
enquanto que as relações de causa e efeito existem
na literatura, em ciências e em estudos sociais. Desta
forma, o ensino interdisciplinar ajuda os estudantes a
aplicarem, integrarem e transferirem o conhecimento,
e aprimora o pensamento crítico, o ensino
interdisciplinar/cross-curricular pode aumentar a
motivação
dos
estudantes
para
aprender.
Diferentemente de habilidades de aprendizagem
isoladamente, quando os alunos participam de
experiências interdisciplinares, eles vêem o valor do
que estão aprendendo e tornam-se mais ativamente
engajados. O ensino interdisciplinar/cross-curricular
propicia as condições sob as quais o ensino efetivo
ocorre. Os alunos aprendem mais quando usam suas
habilidades linguísticas para explorar, escrever e falar
sobre o que estão aprendendo.
O CLIL é uma abordagem educacional que dá
atenção tanto à língua quanto ao conteúdo através de
várias metodologias de suporte linguístico. Por causa
da globalização, o inglês(neste caso) tem se tornado
muito importante em qualquer programa curricular do
mundo todo e foi, portanto, chamado de habilidade
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núcleo, que é uma matéria que os alunos aprendem
com o objetivo de fazer uma outra coisa (Coyle, Hood
& Marsh, 2010). O conteúdo a ser ensinado no CLIL
é diferente do currículo de línguas porque é um
conteúdo que já existe no currículo oficial. Contudo,
para tornar este conteúdo significativo, o professor
deve usar a metodologia correta, cuidar da
sequenciação, dar aos alunos uma estrutura da
língua adequada e fazê-los preparar discussões
adequadamente. Ao fazer isso, espera-se que os
alunos fiquem mais envolvidos e que o processo
propiciará uma comunicação real.
Na abordagem CLIL, a idade dos alunos é uma
outra questão importante a ser considerada. De
acordo com Piaget, as crianças com idade abaixo de
8 anos operam com conceitos concretos; elas ainda
precisam desenvolver suas habilidades motoras e
ficam limitadas à linguagem oral. A partir dessa idade,
pode ser produtivo expô-las à duas horas de língua
alvo por semana como é a grade horária de muitas
escolas. Além disso, por meio do CLIL, estas horas
de exposição à língua alvo pode ser expandida por
meio do aprendizado de um dos conteúdos do
currículo ou até mesmo do programa completo na
língua alvo. Os tipos de matérias podem diferir de
uma escola para a outra, mas devem incluir pelo
menos uma matéria de ciências naturais, uma de
ciências sociais e uma criativa, como teatro ou artes.

Claudia Roncatto

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

244

O CLIL, assim como qualquer outra
metodologia ou abordagem, tem uma versão fraca e
uma forte. Os programas de imersão são as formas
mais fortes de CLIL, embora seja importante salientar
que nem todos os cursos de imersão são CLIL e
certas características de cursos de imersão não
podem ser definidas como as de um método de
ensino como as da abordagem CLIL.
Podem surgir alguns equívocos quando o
conceito de CLIL e programas de imersão são
considerados a mesma coisa. As duas abordagens
tem muitas coisas em comum como, por exemplo,
seus objetivos: ambas visam tornar os alunos
proficientes na língua alvo. Há outras semelhanças
também, por exemplo: ambas ensinam o conteúdo na
língua alvo, a equipe de professores de ambos os
programas deve ser bilíngue e ambos são
abordagens comunicativas.
No
entanto,
há
também
diferenças
consideráveis entre as duas abordagens. Nos
programas de imersão, a língua alvo é falada dentro
e fora da sala de aula (na comunidade onde moram),
enquanto que os programas CLIL podem ser
implementados nos países onde a língua alvo não é
amplamente falada na comunidade e os alunos
podem falar a língua alvo apenas na sala de aula, em
ocasiões formais. Geralmente, os professores nos
programas de imersão são falantes nativos da língua
alvo e estão bem preparados para ensinar no
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programa. Os professores dos programas CLIL são
proficientes no inglês (neste caso), mas geralmente
não são falantes nativos e podem até nem ter
treinamento específico para trabalhar com a
abordagem CLIL. Os materiais usados nos
programas de imersão são materiais voltados a
falantes nativos, porém os materiais usados no CLIL
requerem frequentemente adaptações pedagógicas,
especialmente nos estágios iniciais. Finalmente, no
CLIL, os alunos esperam atingir o nível B2 quando
terminarem o ensino médio, mas em programas de
imersão, espera-se que os alunos atinjam os níveis
C1 ou C2.
Um outro aspecto que precisa ser observado
nesta comparação é o fato de os professores do CLIL
não dominarem o conteúdo da matéria que precisa
ensinar. Desta forma, a metodologia deve ser bem
aplicada para garantir a cognição adequado da
matéria. Para se obter o resultado esperado, os
professores do CLIL precisam de mais treino e de
mais esclarecimentos sobre as características do
CLIL.
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TRAJETÓRIA DE CORA CORALINA
Cleomenes Pereira Casarin

Introdução
Ana Lins dos Guimarães Peixoto Brêtas (18891985) Cora Coralina, poetisa e escritora goiana, sua
obra, sua história e sua importância histórica – uma
mulher que, a despeito dos rígidos princípios ditados
pelo contexto histórico de sua existência, não
abandonou seu sonho, mesmo com a possibilidade de
nunca ser aceito ou apreciado.
Nesta pesquisa foi abordado o contexto histórico
vivido por Cora Coralina e tão ricamente ilustrado em
sua obra. Extraímos de seus contos e poemas algumas
das dificuldades enfrentadas por ela e por tantas outras
mulheres que não conseguiram desenvolver seu
talento em função do preconceito e discriminação. O
período que compreende o nascimento de Cora
Coralina, sua infância, adolescência e juventude, era
regido pelas sociedades patriarcais em que as
mulheres tinham permissão apenas para frequentarem
as igrejas, desde que muito “escoltadas”, e um
resquício desse regime ainda a acompanhou por mais
algum tempo.
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Tendo como base o contexto histórico feminino
descrito por Cora Coralina, pesquisamos os
questionamentos de como Cora se via, como figura
feminina, dentro de sua época; como suas mãos e sua
mente trabalhavam, ao mesmo tempo, com rosas,
doces, preconceitos e poesia, sem nunca desistir de
realizar sua missão maior, além de conhecer melhor os
motivos de tanta demora na “descoberta” dos seus
“tesouros”, visto que conseguiu editar o seu primeiro
livro somente aos 76 anos de idade.
Seu jeito peculiar de escrever, seja em forma de
contos ou poemas, nos fornece detalhes muito
importantes de uma época dentro de várias épocas,
visto que ela nasceu logo depois da abolição da
escravatura, e três meses antes do povo brasileiro
assistir a Proclamação da República, sem nenhuma
participação popular:
Cora Coralina, Quem É Você?
(...)
Venho do século passado.
Pertenço a uma geração
ponte, entre a libertação
dos escravos e o trabalhador livre.
Entre a monarquia
caída e a república
que se instalava.
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Todo o ranço do passado era presente.
A brutalidade, a incompreensão, a
ignorância, o carrancismo.
(...)
(MEU LIVRO DE CORDEL, 2002, p.
31).

Ela participou ativamente da Revolução de 32
como enfermeira e costureira, viveu o reboliço da
construção e mudança da nova Capital Federal (1960),
sentiu o silêncio artístico forçado pelo Golpe Militar e
ainda participou da luta pelas “Diretas-Já”, junto com o
sonho da instalação da democracia no Brasil. Nesse
ínterim, a despeito de todas as regras da rígida
sociedade e tantas forças em contrário, além de
doceira, plantou rosas, montou pensão, vendeu livros
de porta em porta, escreveu artigos para jornais, foi
lojista e ainda conseguiu fazer com que todos esses
acontecimentos a transformassem numa inigualável
contadora de histórias, que podem ser apreciadas
através de sua obra que encanta crianças, jovens,
adultos, pobres, ricos, brancos, negros, sem nenhuma
carga de preconceito – seus escritos dão “vidas” às
pessoas “diferentes” dos padrões estabelecidos pela
sociedade.
Até hoje sua obra foi explorada e homenageada
no campo da literatura, porém pouco ou quase nada foi
publicado sobre a mulher corajosa que enfrentou
barreiras e preconceitos, próprios de seu tempo, muito
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embora, com menos intensidade, essas barreiras ainda
imperem nos dias atuais.
A presente pesquisa objetivou entender um
pouco melhor as razões que levaram e ainda levam a
sociedade a ditar regras da capacidade intelectual, de
acordo com o sexo que trazemos em nossas
identidades e, através da obras da escritora, conhecer
melhor a pessoa humana que ficou guardada por tanto
tempo dentro da alma dessa mulher, que, mesmo
escrevendo desde mocinha, só conseguiu publicar o
seu primeiro livro aos 76 anos de idade:
A carta de Miguel Jorge é de 3 de julho
de 1965, mas o lançamento da primeira
obra de Cora Coralina ocorreu, de fato,
a 23 de setembro daquele ano, quando
ela já havia totalizado os seus 76 anos.
(...) Houve divergências quanto à
verdadeira idade que teria Cora à
oportunidade
de
seu
primeiro
lançamento e talvez por mais uma
questão: Cora jamais declarou sua idade
em vida. Ficava irritada quanto a isto e
respondia
frequentemente
aos
entrevistadores: ‘Digamos que venho do
século passado!’. Ou então citava dois
versos de seu poema ‘Cora Coralina,
quem é você? “Venho do século
passado/ e trago comigo todas as
idades”. Sua certidão de óbito esclarece
o problema de vez. (DENÓFRIO;
CAMARGO, 2006, p. 206-207).
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Analisamos alguns contos e poemas de Cora,
extraindo deles os fatos históricos e outras publicações
que abordam sua vida e trajetória, reportagens em
revistas, jornais, dicionários, como também obras
dedicadas ao estudo da cidade e estado de Goiás
dentro do contexto histórico vivido por Cora, além de
visitas à cidade de Goiás e Goiânia, no Estado de
Goiás, e universidades, escolas e bibliotecas,
entrevistas com algumas personalidades, funcionários
e conhecidos que tiveram o privilégio de conviver com
a poetisa.
Na cidade de Goiás, antiga Capital do estado de
Goiás, hoje reconhecida como Patrimônio Histórico da
Humanidade, visitamos, com intuito de pesquisa, a
casa que pertenceu à Cora, hoje museu em sua
homenagem, bem como todo o centro histórico (Museu
das Bandeiras, Palácio Conde dos Arcos, Museu de
Artes Sacras, Igrejas, Monumentos), e muitas outras
construções relatadas em seus contos, incluindo os
famosos “Becos de Goiás”, além de seu túmulo, no
cemitério local.
No capítulo 1, abordamos um pouco da história
da Cidade de Goiás, cidade natal da poetiza, como
Patrimônio Histórico da Humanidade e em especial o
Museu Casa de Cora Coralina, com uma breve
biografia da escritora e também sua relação íntima com
a cidade.
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No capítulo 2, tratamos da difícil infância e
adolescência de Aninha, sua educação, vivências
familiares e sociais, desde as circunstâncias em que
ela foi recebida ao nascer, até a transformação de
Aninha em Cora Coralina.
No capítulo 3, exploramos os sonhos não
realizados de Cora, seu casamento, a fuga de Goiás e
sua passagem pelo estado de São Paulo (45 anos),
onde ela criou seus filhos e desenvolveu muitos de
seus registros, seja em poemas ou em contos, mas
ainda sem conseguir editar nenhum trabalho literário –
apenas pequenas publicações de contos e poemas, ou
artigos publicados em jornais.
No capítulo 4, após sua estada por São Paulo,
aventamos sobre o esforço dessa brava mulher em seu
retorno às suas raízes, empreendendo o Cântico da
Volta, após quase meio século de ausência, mesmo
sabedora que a cidade não a receberia de braços tão
abertos, como também a continuidade de sua luta
solitária para transformar os seus inúmeros registros
poéticos e históricos em livros que fossem acessíveis
ao público de baixa renda (os protagonistas de sua
obra).
No capítulo 5, falamos de seus últimos anos, sua
energia jovial e sua luta em defesa das coisas em que
sempre acreditou, até que, finalmente, entre doces,
flores e poesia conseguiu obter o reconhecimento pelo
seu talento artístico e “conheceu” a glória, ainda em
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vida, apesar de seus quase cem anos de idade. A
publicação do primeiro livro, o reconhecimento, os
prêmios.
O Berço de Cora
Goiás – a Serra Dourada
... e quando das águas
separadas aflorou Goyaz,
há milênios, ficou ali a
Serra Dourada... (MEU
LIVRO DE CORDEL,
2002, p. 31).
A cidade de Goiás, antiga
Villa-Bôa de Goyaz, que
até o ano de 1933
ostentou a condição de
capital do estado (...).
(VINTÉM DE COBRE,
1985, p. 7)

Situada a 148 km de Goiânia, capital goiana e
307 km de Brasília, capital federal, por suas tradições
culturais seculares, arquitetura colonial barroca
singular, além de uma beleza natural exuberante que a
rodeia, a romântica cidade de Goiás, cantada e
recantada nos versos de Cora Coralina, foi finalmente
reconhecida pela UNESCO, em 27 de junho de 2001,
como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade.
Desde o início da colonização brasileira e já no
século XVI, Goiás vinha sendo “pesquisado”, não só
por bandeirantes, como também por jesuítas e
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capuchinhos que desciam do norte do país em busca
de índios para o trabalho escravo e a primeira
expedição bandeirante que se tem registro ocorreu em
1590-93, comandada por Domingos Grau e Antônio
Macedo, feito que foi seguido por muitas outras
Bandeiras, até que em 1673, Bartolomeu Bueno, o pai,
preparou o caminho para seu filho concluir, décadas
depois, a fundação do arraial.
A despeito dessas primeiras investidas, os
brancos não se fixaram por aquelas terras e, por isso,
os habitantes goianos eram povos indígenas, sem
nenhuma miscigenação, “(...) até a descoberta dos
primeiros veios auríferos no Rio Vermelho, no século
XVIII, onde está situada a hoje Cidade de Goiás”.
(POLONIAL, 2006, p. 14) e o motivo da não fixação do
branco em terras goianas, foi o insucesso dessas
primeiras bandeiras e até mesmo o total aniquilamento
de algumas delas pelos nativos da região. Entretanto,
com as constantes investidas dos bandeirantes e dos
religiosos pelos sertões brasileiros, além do apoio
oficial da Coroa Portuguesa em explorar novas regiões
em busca de minérios, o território goiano firmou-se em
um ponto estratégico entre as Minas Gerais e Cuiabá
e, juntamente com apropriação das minas e do ouro, os
índios Goyazes foram se extinguindo junto com o
minério, ou até mais rapidamente que ele, em virtude
das doenças e exploração trazidas pelos colonizadores
e os poucos que conseguiram resistir à essas
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investidas foram se misturando ao branco e ao mestiço,
dando início ao novo povoamento do território.
O rastro deixado pelas bandeiras, desvirginando
a terra e extirpando as tribos nativas, foi bem retratado
por Cora, em várias passagens de suas obras, como
podemos apreciar em trechos de um de seus poemas:
“O Anhanguera”
(...)
Evém a Bandeira dos Polistas...
num tropel soturno
de muitos pés de muitas patas.
Deflorando a terra.
Rasgando as lavras
nos socavões.
Esfarelando cascalho,
ensacando ouro,
encadeiam Vila Boa
nos morros vestidos
de pau-d’arco.
Foi quando a perdida gente
o sertão impérvio,
Riscou o roteiro incerto
do velho Bandeirante
e Bartolomeu Bueno,
bruxo feiticeiro,
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num passe de magia
histórica
tirou Goyaz de um prato
de aguardente
e ficou sendo o anhanguera.
(MEU LIVRO DE CORDEL. 2002 p. 3132).

Diante da resistência dos nativos em não contar
onde estavam o ouro e as pedras preciosas,
Bartolomeu colocou fogo em um prato de aguardente e
ameaçou queimar toda a água dos rios, o que causou
grande tremor entre os índios e esses o apelidaram de
“O Anhanguera”, ou “diabo velho”, na língua nativa, e
foi neste local, onde habitava a extinta nação Goyá, que
Bartolomeu Bueno da Silva, o filho, seguindo os
caminhos incertos deixados pelo pai, chegou no ano de
1725 e em 25 de julho de 1726 fundou o Arraial de
Sant’Ana.
Em 1736, pouco mais de uma década após a
fundação, o arraial foi elevado à condição de vila
administrativa, com o nome de Vila Boa de Goyaz,
ainda pertencente à Capitania de São Paulo:
Para a primeira administração das minas
de Goiás, que pertenciam à província de
São
Paulo,
foram
designados:
superintendente
Capitão-Mor:
Bartolomeu Bueno da Silva (...). No
período entre a descoberta das minas
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pelo Anhangüera (1725) e a chegada do
primeiro governador a Goiás (1749) a
região foi administrada pelos governos
da Capitania de São Paulo (...).
(POLONIAL, 2006, p. 15).

Em 1748 cria-se a Capitania de Goiás, título
conservado até a Independência, quando se tornou
Província.
O primeiro governador Marcos de Noronha
chegou à vila cinco anos após sua nomeação pela corte
portuguesa e trouxe consigo o “Estado mínimo”, que
transformaria a vila na capital da comarca. Noronha
construiu a Casa de Fundição e o Palácio que levaria
seu título – Conde dos Arcos, com a finalidade de
residência oficial dos governadores, hoje Museu
Palácio Conde dos Arcos. Algumas décadas depois,
seu sucessor, Luís da Cunha Menezes, planejou a
mesma estrutura urbana ainda existente e que é
mantida desde 1783.
No século XVIII com esgotamento do ouro,
houve uma redução na população da vila e suas
atividades econômicas foram direcionadas para a
pecuária, embora mantivesse o rumo cultural e social
ainda sintonizado com as tendências da moda ditadas
pela então capital do Império, a cidade do Rio de
Janeiro.
A Cidade de Goiás carrega em sua história
fortes traços da mistura com as culturas africanas e
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indígenas, como pode ser observado em diversas
manifestações artísticas e culturais existentes na
cidade, seja nas artes plásticas, literatura, arte
culinária, cerâmica, espaços culturais, grupos de
capoeira, além da Procissão do Fogaréu, ritual singular
no país, realizado durante a Semana Santa e que atrai
milhares de visitantes para a cidade.
Mesmo perdendo o status de Capital do Estado,
a Cidade de Goiás se transforma anualmente em sede
provisória do governo. A transferência de endereço do
governo acontece todo mês de julho e dura três dias,
época em que também se comemora o aniversário da
cidade (25) e a festa à padroeira Sant’Ana (26). Essa
transferência, mesmo que provisória, devolve aos vila
boenses um pouco da altivez que lhes fora arrancada
quando da mudança da capital para Goiânia.
Anualmente, a cidade abriga o FICA – Festival
Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, marco de
um movimento cultural em Goiás, desde 1999, que
tinha como objetivos, além de valorizar o cinema,
ampliar a discussão sobre a questão ambiental e
fomentar o turismo, buscar o título de Patrimônio da
Humanidade e foi a partir desse movimento que o
município se transformou em um centro turístico
histórico capaz de nos levar a uma agradável “viagem”
de volta ao Brasil Colonial. É bom lembrar que Cora
Coralina foi quem iniciou esse movimento, há décadas
passadas, pois ela era uma pessoa constantemente
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preocupada em buscar soluções para os problemas
relacionados não só com a Cidade de Goiás, mas com
todas as cidades por onde ela viveu, fossem eles
ambientais, sociais, ou econômicos, mesmo sendo
conhecedora do descaso do governo em assuntos tão
“insignificantes”:
... Em 1921, indo ao cinema algumas
vezes, sugeri em artigo escrito e
publicado no O Estado de S. Paulo –
saiu exatamente no dia 3 de outubro
daquele ano – que o governo,
aproveitando a maravilha e o alcance do
cinema, fizesse ou patrocinasse filmes
de curta metragem, que seriam exibidos
em todas as salas cinematográficas e
também ao ar livrem em grandes telas,
mostrando de cada Estado do país suas
terras, suas paisagens, cultura, folclore,
pessoas e roupas típicas, músicas
regionais
e,
principalmente,
a
oportunidade de desenvolvimento que
oferecem em várias áreas. Isso faria o
brasileiro conhecer mais o território e
desenvolveria, tenho certeza, o espírito
de brasilidade tão necessário em nossos
dias.
- Como se chama o artigo, mãe?
- “Ideias e Comemorações”. E ainda
dediquei a Monteiro Lobato.
- Que repercussão teve?
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- Só uma carta de Monteiro Lobato
aplaudindo. Os donos do poder nem
leram, presumo. (TAHAN, 2002, p. 222).

É nesse contexto, a partir de um desses museus
- Casa de Cora Coralina - o ponto mais procurado pelos
milhares de visitantes da Cidade de Goiás que se inicia
a trajetória da cidadã mais ilustre da Antiga Villas Boas
de Goyaz, Ana Lins dos Guimarães Peixoto, seu nome
de batismo ou a Aninha que virou Cora de coração –
um coração latente com as coisas de suas terra, suas
raízes, sua cultura e sua história. Cora Coralina e os
becos de Goiás, as esquinas, as igrejas e seus sinos,
os sobrados, os muros, as lavadeiras do Rio Vermelho,
o folclore, as lendas... tudo se transforma em um só
corpo, em uma só alma – são inseparáveis. É
impossível separar Cora Coralina de sua cidade e suas
raízes. Não tem como visitar Goiás sem conhecer Cora
Coralina e não se conhece Goiás sem entender e amar
o canto poético de Cora Coralina:
Minha Cidade
Goiás, minha cidade...
Eu sou aquela amorosa
de tuas ruas estreitas,
curtas,
indecisas,
entrando,
saindo,
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uma das outras.
Eu sou aquela menina feia da ponte da
Lapa.
Eu sou Aninha.
Eu sou aquela mulher
que ficou velha,
esquecida,
nos teus larguinhos e nos teus becos
tristes,
contando estórias,
fazendo adivinhação.
Cantando teu passado.
Cantando teu futuro.
Eu vivo nas tuas igrejas
e sobrados
e telhados
e paredes.
Eu sou aquele teu velho muro
verde de avencas
onde se debruça
um antigo jasmineiro,
cheiroso
na ruinha pobre e suja.
Eu sou estas casas
encostadas
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cochichando umas com as outras.
Eu sou a ramada
dessas árvores,
sem nome e sem valia,
sem flores e sem frutos,
de que gostam
a gente cansada e os pássaros vadios.
Eu sou o caule
dessas trepadeiras sem classe,
nascidas na frincha das pedras.
Bravias.
Retinentes.
Indomáveis.
Cortadas.
Maltratadas.
Pisadas.
E renascendo.
Eu sou a dureza desses morros,
revestidos,
enflorados,
lascados a machado,
lanhados, lacerados.
Queimados pelo fogo.
Pastados.
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Calcinados
e renascidos.
Minha vida,
meus sentidos,
minha estética,
todas as vibrações
de minha sensibilidade de mulher,
têm, aqui, suas raízes.
Eu sou a menina feia
da ponte da Lapa.
Eu sou Aninha.
Artigo I.
(POEMAS DOS BECOS
DE GOIÁS E ESTÓRIAS MAIS, p, 4749).

Mas Cora não se identifica só com a parte física
da cidade, ela se preocupava, principalmente, com o
patrimônio humano e se confundia com todas as vidas
humildes e excluídas, e em especial, a figura feminina:
Todas as vidas
(...)
Vive dentro de mim
a lavadeira do Rio Vermelho,
Seu cheiro gostoso
d’agua e sabão. (...)
a mulher cozinheira.
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Pimenta e cebola.
Quitute bem feito. (...)
a mulher do povo.
Bem proletária.
Bem Linguaruda,
desabusada, , sem preconceitos, (...)
A mulher roceira,
- Enxerto da terra, (...)
Trabalhadeira.
Madrugadeira.
Analfabeta. (...)
De pé no chão. (...)
A mulher da vida.
Minha irmãzinha...
Tão desprezada, (...)
Todas as vidas dentro de mim (...)
Artigo II.
(POEMAS DOS BECOS
DE GOIÁS E ESTÓRIAS MAIS. 1986,
p. 45-46)

Estima-se que a construção da casa, “berço” e
museu de Cora Coralina, aconteceu em meados do
século XVIII com a finalidade de abrigar o fundador do
Arraial (o Anhangüera) e posteriormente foi destinada
à residência oficial dos responsáveis pelo recebimento
do Quinto Real (a quinta parte das riquezas minerais
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encontradas, principalmente o ouro, que era recolhida
pela Coroa Portuguesa).
A propriedade do imóvel foi adquirida pela
família de Cora no século XIX, e seus pais a compraram
de seu avô materno, poucos anos antes de seu
nascimento. A construção, feita por mãos escravas,
apresenta características típicas da arquitetura
desenvolvida no Brasil Colônia e é composta por duas
residências unidas pelo mesmo telhado. A base da
construção é de madeira com paredes de pau-a-pique
e adobe, um conjunto que cria uma espécie de muralha
e que exerce uma forte resistência contra a força das
águas do Rio Vermelho. Hoje esta casa abriga o Museu
Casa de Cora Coralina, sob a administração da
Fundação Cora Coralina.
Uma trajetória de sonho, amor e esperança
Ana Lins dos Guimarães Peixoto Brêtas (18891985) vem de ascendências ilustres: filha de
desembargador nomeado pelo Imperador D. Pedro II,
neta de importante fazendeiro da região, bisneta de
homem riquíssimo e poderoso e trisneta de homem,
não só de posses financeiras, como de grande
influência na política e até dono de sesmarias:
O tenente-coronel João José do Couto
Guimarães, trisavô materno da poetisa,
homem rico e de grande projeção
política, não só arremata aquelas terras,
como requer também outra sesmaria.
Nessa outra sesmaria instala a fazenda
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paraíso, cujo nome advém da beleza do
lugar, fartamente registrada por Cora
Coralina em sua poesia. (DENÓFRIO,
2004, p. 337).

Além dessa importância hereditária, Cora
também descende de outros vínculos de grande
importância história não só para sua cidade, mas
também para o país:
A poetisa, “filha de pai nascido na
Paraíba do Norte/ e mãe goiana [...]/,
descende
de
portugueses”,
tem
vínculos, do outro lado materno , com a
família de Bartolomeu Bueno da Silva,
filho de Anhangüera. O nome de sua
filha
caçula,
Vicência,
é
uma
homenagem
prestada
a
cinco
homônimas que a precederam, sendo
que a primeira delas, Vicência Pereira
das Virgens, foi a mulher do segundo
Anhangüera. (DENÓFRIO, 2004, p.
337).
O nome escolhido por Ana é uma
homenagem a cinco outras que
precederam esta sua caçula, sendo que
a primeira, Vicência Pereira das Virgens,
foi a esposa de Bartolomeu Bueno, filho
do Anhangüera, bandeirante que
chegou às terras goiases à procura de
ouro e pedras preciosas e que o filho,
nos idos de 1725, levado pelo incerto
roteiro, reviveu as descobertas do pai,
com apenas doze anos de idade.
(TAHAN, 2002, p. 151).
Cleomenes Pereira Casarin

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

268

Mas essa importante ascendência em nada
influenciou Aninha que nasceu e foi criada na Casa
Velha da Ponte, e teve uma infância pobre sob os
reflexos da decadência financeira de seu avô materno.
Começou a escrever muito cedo e sob o pseudônimo
de Cora Coralina conseguiu publicar alguns de seus
primeiros textos em periódicos locais:
“Aninha (...) escreve uma crônica e leva
para o Dr. Acádio avaliar e decidir se
vale a pena encaminhar ao Professor
Brasil, que tem o semanário local.
Aprovada por ambos, sai num domingo.
Mas ainda ai, a jovem não tem coragem
de colocar o seu verdadeiro nome e
entabula com o professor a escolha de
um pseudônimo, que acaba adotando
definitivamente: Cora. Poucos ficam
sabendo realmente quem é a autora do
artigo, porém são unânimes: - É muito
bom”. (TAHAN, 2002, p. 48).

Mesmo com pouca escolaridade, pois ela cursou
somente os dois primeiros anos da escola primária, sob
os cuidados da “Mestra Silvina”, Cora, ao longo de sua
vida foi enriquecendo seus conhecimentos através da
leitura, e teve seu primeiro conto, Tragédia na Roça,
publicado em 1910, no Anuário Histórico Geográfico e
Descritivo do Estado de Goiás.
Cora nasceu no dia 20 de agosto de 1889, filha
do desembargador Francisco de Paula Lins dos
Guimarães Peixoto e Jacintha Luiza do Couto Brandão.
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Em 1911, com 21 anos e já considerada “uma
solteirona”, saiu da Cidade de Goiás em companhia do
advogado e então delegado da cidade, Cantídio
Tolentino Brêtas, carregando em seu ventre o seu
primeiro filho e em seus braços Guajajarina, filha de um
romance de Cantídio com uma índia, essa que seria já
sua primeira filha, pois foi Cora quem a criou e educou
como filha:
“– Se você quiser, concordo em levá-la
conosco. Teremos filhos, se o bom Deus
permitir, e essa menina será bem-vinda.
(...)
– Pegaremos a menina em Itaberaí e
levaremos conosco. Farei o possível
para criá-la e educá-la bem”. (TAHAN,
2002, p. 95-96).

Logo após a “fuga” o casal e a pequena
Guajajara, estabeleceram-se no Estado de São Paulo
(Jaboticabal, São Paulo, Penápolis, Andradina), Estado
onde gerou, criou e educou seus filhos, junto com
aquele que seria seu único companheiro de toda a vida
– o casamento dos dois foi oficializado em 1926, algum
tempo após o falecimento da primeira mulher de
Cantídio.
Após 45 anos de sua corajosa “fuga”, retornou
às suas raízes, pobre e já vestida de cabelos brancos,
mas fez fama internacional como doceira e conseguiu
publicar o primeiro livro, aos 76 anos de idade (Poemas
dos Becos de Goiás e estórias mais), em 1965 pela
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Editora José Olympio. Mesmo com livro publicado, seu
reconhecimento nacional só chegou quinze anos
depois, quando Carlos Drumonnd de Andrade, ao
receber um exemplar de seu livro Vintém de Cobre e,
admirado com a singularidade de seu estilo, publicou
uma carta endereçada à Cora, no jornal O Estado de
São Paulo, elogiando o seu o seu talento: “(...) Admiro
e amo você como alguém que vive em estado de graça
com a poesia. Seu livro é um encanto, seu lirismo tem
a força e a delicadeza das coisas naturais (...)”. Esse
“aval” foi a primeira crítica de peso que Cora recebeu e
tanto precisava para que o mundo admirasse o seu vôo
livre e belo, embora a fama e glória tão merecidos e que
a levaria ao pódio dos grandes escritores chegasse
com mais alguns anos de atraso, quando ela já contava
com mais de noventa anos. Mesmo com tantas
décadas de atraso Cora Coralina finalmente teve o seu
trabalho reconhecido e pode, ainda em vida, e em
pleno “estado de graça”, com uma força e energia
inacreditáveis para quem estava prestes a completar
um século de existência, presenciar as homenagens a
ela prestadas, como se a vida estivesse apenas
começando.
Cora “encantou-se” em Goiânia-GO, em 10 de
abril de 1985 e logo em seguida seus amigos e também
os parentes uniram-se para fundarem seu museu.
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Daniela Cristina Afonso

RESUMO
O presente trabalho tem por objeto nos levar a uma
reflexão sobre a importância e a contribuição da
música na educação infantil, dialogando com a
influência cultural que ela traz aos pequeninos,
proporcionando assim uma sensibilidade natural do
ser humano, pois a música é inerente dos seres
primatas desde sempre, seja através das cantigas de
roda, cd’s, vídeos, dança, a música não se resume
apenas no ato de ouvir, mas no fazer, o que faz dela
uma ferramenta na construção da identidade,
reforçando o que previamente nós já sabemos que é
a inclusão social, e, é evidente que dentro da
educação infantil esse tema vai muito mais além de
simples articulações sonoras, mas o que é capaz de
garantir a elas a partir de seu cotidiano as mais
variadas expressões naturais que fomentam com a
realidade de seu verdadeiro papel na cultura infantil,
trazendo consigo o lúdico e o cognitivo, ampliando
consideravelmente outras ações pautadas na
observação e da escuta da própria música nos
ambientes escolares, a saber, na educação infantil.
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Além de que como vimos anteriormente ela é tida
como uma importantíssima ferramenta pedagógica,
não somente na educação infantil é claro, mas em
todos os ambientes da própria educação em si.
Analisar as contribuições que o a música traz para as
crianças não é de fato uma tarefa muito fácil, no
entanto, compreendemos que ela configura na
aprendizagem e proporciona um desenvolvimento
que condiciona a grandes contribuições para a
educação infantil, basta tão somente o professor
trabalhar paulatinamente a música nos espaços de
educação infantil, porém o professor não precisa
necessariamente entender de música, ou das notas
musicais, ou até mesmo ser um vocalista para fazer
interpretá-la nas aulas.
Palavras-chave: Educação infantil; música; cultura
infantil; aprendizagem
ABSTRACT
The present work aims to lead us to a reflection on the
importance and contribution of music in early
childhood education, dialoguing with the cultural
influence that it brings to the little ones, thus providing
a natural sensitivity of the human being, because
music is inherent in human beings. primates always,
whether through the songs of the wheel, cd's, videos,
dance, the music is not just in the act of listening, but
in doing, which makes it a tool in the construction of
identity, reinforcing what we previously know which is
social inclusion, and it is evident that in early childhood
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education this theme goes beyond mere sound
articulations, but what is capable of guaranteeing
them from their daily life the most varied natural
expressions that foster reality its true role in children's
culture, bringing with it the playful and the cognitive,
considerably broadening other actions based on the
observation and listening music itself in school
settings, namely in early childhood education.
Moreover, as we have seen before, it is regarded as a
very important pedagogical tool, not only in early
childhood education, of course, but in all the
environments of education itself. Analyzing the
contributions that music brings to children is not in fact
a very easy task, however, we understand that it
configures in learning and provides a development
that conditional on great contributions to early
childhood education, it is enough only the teacher to
work slowly to music in kindergartens, but the teacher
does not necessarily need to understand music, or
musical notes, or even be a vocalist to have it
interpreted in class.
Keywords: Child education; music; children's culture;
learning.
Introdução
Quando se fala de música na realidade
acreditamos que a presença dela é totalmente
incontestável na vida das pessoas comuns, e que
vem acompanhada das muitas culturas históricas da
humanidade, estando ela presente em diferentes
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continentes do Planeta Terra. A música é uma de
certa forma uma expressão artística que traduz belas
linguagens musicais, diversificadas, e que as crianças
sabem muito bem como explorá-las, pois a mesma
vem carregada de relações interpessoais que amplia
o prévio conhecimento e favorece o desenvolvimento
global delas.
Todavia a música traz inúmeros benefícios
para a educação infantil, permitindo que haja uma
ampla socialização além é claro do resgate da cultura
infantil e popular, favorecendo de uma só vez o
processo de ensino e aprendizagem e possibilitando
que as crianças possam conhecer e reconhecer
através das atividades todos os tipos e estilos de
músicas.
Envolvê-las na música é surpreendente, pois,
nesse contexto elas aprendem rapidamente como se
canta ou como se dança determinada música, seja
infantil ou até mesmo de adulto, elas sempre chegam
aos ambientes escolares com alguma música na
ponta da língua. Contudo, se faz necessário que os
professores de educação infantil estejam sempre
atentos e sejam capazes de aprimorar a linguagem de
suas crianças, permitindo que elas enxerguem a
importância dela para a cultura infantil, fazendo-se
sempre que preciso o resgate das cantigas de roda,
rodas de músicas entre outras atividades que possam
explorar o lúdico e o cognitivo delas nos ambientes de
educação infantil.
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Por fim a música é naturalmente um fenômeno
universal que compõem totalmente uma linguagem
que vai muito mais além de notas musicais, ou
instrumentos, e praticamente interage aos sons de
tudo o que se toca, se canta se dança não se
fragmenta, mas ganha a cada tempo novos
significados dentro dos espaços de educação infantil
como um todo.
A ESCOLA E A MÚSICA
A música na realidade como vimos
anteriormente todos os seguimentos da sociedade, e
no ambiente escolar não seria diferente, haja vista
que a música está diretamente ligada a elas, na qual
amplia o conhecimento, além de fomentar a cultura
infantil, que vem carregada de intencionalidade,
proporcionando através das mais variadas atividades
tais como roda de música, cantigas de roda e até
mesmo na hora da história, passando a enriquecer
exatamente o prévio conhecimento e a vida das
crianças tornando-as um ser reflexivo e completo
além de crítico.
Segundo nos afirmam Hentschke e Del Ben
(2003):
[...] o objetivo primeiro da educação
musical é facilitar o acesso à
multiplicidade
de
manifestações
musicais da nossa cultura, bem como
possibilitar
a
compreensão
de
manifestações musicais de culturas
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mais distantes. (HENTSCHKE e DEL
BEN, 2003, p. 81,).

Quando falamos sobre a música na escola
acreditamos que ela se manifesta na educação
infantil primorosamente, e é possível compreender
seu contexto histórico dentro dos ambientes
educacionais, no entanto, a presença da música na
educação infantil, tem um objetivo especifico, ou seja,
ela passa a compreender uma linguagem na qual se
é trabalhada pelos professores sem se preocupar
com a área de conhecimento musical.
Segundo nos afirma Brito (2003):
[...] é preciso lembrar que a música é
uma linguagem cujo conhecimento se
constrói com base em vivências e
reflexões orientadas. [...] Todos devem
poder tocar um instrumento, ainda que
não tenham, naturalmente, um senso
rítmico fluente e equilibrado, pois as
competências musicais desenvolvemse com a prática regular e orientada,
em contextos de respeito, valorização
e estímulo a cada aluno, por meio de
propostas que consideram todo o
processo de trabalho, e não apenas o
produto final. (TECA BRITO, 2003, p.
53).

Para entender como a música se torna uma
ferramenta importante no processo de aprendizagem
é necessário adotar práticas que possam fazer com
que as crianças se interessem por ela, buscando
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sempre alternativas lúdicas que se utilizem do
repertório musical que elas conhecem, considerando
construir juntamente com eles uma boa percepção
musical, garantindo a exploração desse novo
conhecimento.
De acordo com Loureiro (2003):
[...] deveria ser dispensada ao ensino
de música no nível da educação
básica, principalmente na educação
infantil e no ensino fundamental, pois
é nessa etapa que o indivíduo
estabelece e pode ser assegurada sua
relação
com
o
conhecimento,
operando-o no nível cognitivo, de
sensibilidade e de formação da
personalidade. (LOUREIRO, 2003,
p.141).

Contudo o verdadeiro propósito da música na
educação é de simplesmente colaborar quer seja
direta ou indiretamente com a aprendizagem e com o
desenvolvimento das crianças nos espaços de
educação infantil, mesmo que ainda através de
gestos repetitivos, balbucios, mas que sejam capazes
de manifestar de maneira criativa a proposta musical
na qual se tronará enriquecedora, não podando a
criança de conhecer a sua própria cultura social.
Nestes termos Brito (2003) nos afirma que:
Ensinar música, a partir dessa óptica,
significa ensinar a reproduzir e a
interpretar músicas, desconsiderando
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as possibilidades de experimentar,
improvisar, inventar como ferramenta
pedagógica
de
fundamental
importância
no
processo
de
construção do conhecimento musical
(BRITO, 2003, p. 52).

Na educação infantil a música pode ser
trabalhada de diversas formas e jeitos diferentes,
permitindo as crianças a compreender os ruídos dos
animais, por exemplo, através de histórias, como é o
som que o “gato faz”, o “cachorro” e assim por diante,
explorando também instrumentos musicais quando
possível, assistir desenhos que demonstrem aquilo
que os professores estão falando.
A MÚSICA NOS AMBIENTES DA EDUCAÇÃO E
SEU PAPEL LÚDICO
Enfatizar o papel lúdico na Educação através
da música é um ponto no qual precisamos ficar
atentos, pois, é possível considerarmos que a
proposta pedagógica atinja deliberadamente ações
que não comprometam o desenvolvimento das
crianças, e, a partir daí, naturalmente os professores
irão condicionar entre uma atividade e outra seja em
roda de conversa, de música, ou em qualquer outra
brincadeira, a possibilidade de se ampliar
cognitivamente a linguagem musical que poderá vir
acompanhada
de
momentos
ricos
e
significativamente comuns ao dia a dia delas.
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Conforme o (RCNEI) Referencial Curricular
para a Educação Infantil (1998) que nos diz que:
A música está presente em todas as
culturas, nas mais diversas situações:
festas e comemorações, rituais
religiosos, manifestações cívicas,
políticas etc. (BRASIL, 1998, p. 45).

Dessa maneira o lúdico aparece na medida em
que proporcionamos as crianças o seu total
envolvimento com a música, sabemos que, a música
expressa nossas emoções e sentimentos, indo de
encontro com a nossa alma, criando diversas
manifestações, haja vista, ela é importante para a
harmonia pessoal, interação social e integração com
todos os envolvidos em cada etapa da educação
infantil.
Ainda assim, dentro do cotidiano escolar os
professores de educação infantil testam nesses
espaços as particularidades e individualidades
respeitando-as e criando junto com elas
possibilidades de maior concentração, conseguindo
adaptar facilmente o senso rítmico, a criatividade,
além da própria imaginação das crianças.
Ainda conforme o (RCNEI) Referencial
Curricular para a Educação Infantil (1998) que nos diz
que:
[...] assim como presença da música
em diferentes e variadas situações do
cotidiano fazem com que os bebês, e
crianças iniciem seu processo de
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musicalização de forma intuitiva.
Adultos cantam melodias curtas,
cantigas de ninar, fazem brincadeiras
cantadas, com rimas parlendas,
reconhecendo o fascínio que tais jogos
exercem. (BRASIL, 1998. p.51).

Trabalhar a música na educação é parte
integrante do oficio dos professores, em especial de
educação infantil, ao passo que cabe aos
profissionais da educação incentivar as crianças a ter
previamente uma boa postura em relação à cultura, a
saber, a aceitação imediata de tudo o que seja
determinante
para
o
seu
aprendizado
e
desenvolvimento.
Segundo Souza (2000) nos diz que:
Ao se incluir objetivos, justificativas,
experiências e condições de ensinoaprendizagem resultantes de uma
reflexão profunda, num diálogo
permanente como uma realidade
sociocultural, os relatos apontam
elementos importantes relacionados
às praticas pedagógicas de sala de
aula, como, por exemplo, a sua
transformação numa ação pedagógica
significativa. (SOUZA, 2000, p.164).

Igualmente, o total envolvimento das crianças
com a música se dá desde pequenos, quando ainda
são bebês, nos momentos das amamentação, do
banho, da troca de fraldas entre outras ações que a
mãe particularmente tem com ele, criando
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paulatinamente um vocabulário que endossa novos
conhecimentos.
A percepção e a sensibilidade das crianças
com relação à música é muito importante em qualquer
fase do desenvolvimento, e cabe ao professor propor
atividades que comtemplem ativamente tudo o que se
quer trabalhar considerando tudo aquilo que ele
planejou desde o início, deixando até mesmo que as
crianças participem da escolha das músicas nas
atividades como é o caso das rodas de música, ou
cantigas de roda.
É imprescindível que o professor de educação
infantil proponha brincadeiras ou atividades que se
utilizem dos recursos da música e dos sons, a fim de
que elas consigam não somente experimentar, mas
demonstrar suas sensações e sentimentos, de forma
tranquila e harmoniosa coletivamente.
PROFESSOR, A MÚSICA E A CRIANÇA
Por ser o verdadeiro responsável pela
organização do ambiente pela qual as crianças irão
passar o professor precisa repensar em sua prática
cotidiana para que a exploração sensório-motora
através da música ocorra de maneira natural,
caracterizando intuitivamente nas crianças o
interesse em participar de cada atividade ou
brincadeira proposta por ele.
Conforme Brito (2003) nos afirma que:
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[...] Os sons que nos cercam são
expressões da vida, da energia, do
universo em movimento e indicam
situações,
ambientes,
paisagens
sonoras: a natureza, os animais, os
seres
humanos
traduzem
sua
presença, integrando-se ao todo
orgânico e vivo deste planeta. (TECA
BRITO, 2003 p.17).

A música de acordo com a autora para as
crianças não passa de uma linguagem universal que
nunca está fragmentada, isto é, sempre nos remeterá
a cultura de povos e nações, estabelecendo uma
relação mesmo que indiretamente com o outro.
Ainda de acordo com Brito (2003):
[...] importa, prioritariamente, a
criança, o sujeito da experiência, e não
a música, como muitas situações de
ensino
musical
consideram.
A
educação musical não deve visar à
formação de possíveis músicos do
amanhã, mas sim à formação integral
das crianças de hoje. Brito (2003,
p.46).

Faz necessário, contudo que o professor
estimule as crianças a apreciar as músicas, as
canções, fazendo referências sempre que necessário
as parlendas, cantigas de roda, resgatando-se ao
menos parte da cultura familiar dela.
Partindo desse pressuposto a música é de fato
uma forma de comunicação que perpassa os
Daniela Cristina Afonso
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continentes, e o professor começa a desenvolver
habilidades sonoras nas crianças a partir do momento
em que se inicia a comunicação e a expressão verbal,
o que configura no processo de estimulação
primeiramente em relação a conhecer outras culturas
despertando nelas uma maior atenção, conforme o
tempo vai passando.
Na criança a influência musical é na realidade
algo
persistente
e
natural,
embora
não
necessariamente precisa ser planejado, ainda assim
cabe ao professor de educação infantil repensar
sobre como irá introduzir no ambiente educacional um
repertório que contemple as necessidades das
crianças, ou seja, não é sair tocando algum tipo de
instrumento ou até mesmo sair cantando canções que
na verdade não façam parte do seu prévio
conhecimento, haja vista que elas podem e
certamente irão aprender a cantar qualquer tipo de
música basta criar uma intencionalidade nas
atividades musicais, pois durante todas as atividades
e até mesmo no banho no caso dos bebês podemos
cantarolar uma canção, e ao dormir outra para afagar
o sono e fazê-la dormir e descansar um pouco.
Conforme Maffioletti apud, Craydy (2001) nos
afirma que:
[...] a criança precisa aprender que um
som pode se combinar com outro som,
mas, principalmente, que é possível
imprimir significado aos sons. É isso
que fará dela um ser humano capaz de
Daniela Cristina Afonso

287

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

compreender os sons de sua cultura e
de fazer entender pelo uso deliberado
dessas aprendizagens nas trocas
sociais.
(MAFFIOLETTI
apud,
CRAYDY, 2001, p.130).

Essa compreensão faz toda a diferença, pois
há trocas de experiências e não se deixa fragmentar
as ações pedagógicas, principalmente quando as
crianças estão aptas a aprender e a música faz parte
da vida social delas, independente do olhar do
professor ou da família, a música sempre estará
ligada a sua cultura, formando assim a sua
personalidade e fortalecendo o seu vínculo com a sua
construção cidadã, conhecendo e definindo seus
mais variados e diferentes estilos musicais, abrindo
espaço
para
que
os
sons
expressem
verdadeiramente uma comunicação que traga a tona
o interesse pela música, não para ser um músico,
necessariamente, mas para apreciar e escolher
aquilo que mais lhe agrade durante a sua vida adulta.
Assim, o desenvolvimento da criança permitirlhe exercitar sua capacidade de ouvir, na qual estará
constituindo-se num desafio de uma análise auditiva
plena, que forneça a ela ainda mais desejo em cantar
as músicas nos espaços de educação infantil.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao falarmos sobre a música e de como ela
pode ser trabalhada nos espaços de educação
infantil, nos dá um bom significado, sempre
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apostando na possibilidade de utilizá-la como uma
importante ferramenta pedagógica, aonde o professor
irá de acordo com a sua prática habitual trabalhar
canções e brincadeiras populares que despertem
nelas o interesse pela sonorização, haja vista ser
imprescindível acreditarmos que o papel da música
nos direciona a diversos sentidos, pois a mesma está
no muito a muito tempo.
No entanto, vale destacar que o professor de
educação infantil não precisa necessariamente ter em
sua formação a música, bastando apenas introduzi-la
nos ambientes de educação infantil de maneira
graduada, ou seja, aos poucos, fazendo atividades
que contemplem de fato a oralidade e a sonoridade
que elas produzem, respeitando-se para isso o tempo
de cada uma, sua particularidade bem como sua
individualidade em si.
Entender os aspectos favoráveis da música na
educação infantil é importante, pois proporciona às
crianças um aprendizado qualitativo, dando maior
contribuição na interação e na socialização das
crianças com o meio em que estão inseridas,
facilitando é claro o seu desenvolvimento e
aprendizagem.
Concluo que, todavia é importante que os
professores de educação infantil ampliem nesses
espaços de maneira detalhada a utilização da música
dando a ela a importância devida na formação e
construção social de suas identidades, entendendo
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que não é para formar músicos ou instrumentalistas,
maestros ou coisas desse tipo, mas ouvintes e
apreciadores de tudo o quanto a própria música pode
oferecer em cada etapa da educação infantil.
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A ESCOLA E A FAMÍLIA ENFRENTANDO O
BULLYING
Daniela Pinto Escudero Sabino

A construção da identidade e a formação do
ser social iniciam-se no ambiente familiar e continuam
a se desenvolver na escola, que é a extensão das
vivências inauguradas na família, e que, segundo
LOPES (2003), representa o segundo espaço de
aprendizagem e convivência, na qual se aprende não
só os conteúdos, como também socialização,
formação moral, valores.
A escola tem a função de formar pessoas e
deve ser um local seguro, que proporcione vivências
sadias, solidárias e motivadoras, contribuindo para a
vida do ser em formação e das futuras gerações.
Porém, a escola, muitas vezes aparece como
facilitadora dos comportamentos
agressivos
desempenhados por seus estudantes, ou responde
de forma inadequada ou omissa ao sofrimento a que
muitos dos seus alunos experimentam.
Apesar de o Bullying estar presente nas
escolas de todo o mundo e de ser um cenário
corriqueiro, professores e outros profissionais da
escola não parecem preparados para lidar com a
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situação, seja prevenindo ou combatendo a sua
destrutividade. Muitos nem percebem o que está
acontecendo ou não têm a consciência sobre o
fenômeno e suas consequências. Situação ainda pior
é quando eles mesmos assumem o papel de autores,
cometendo ou, de alguma forma, incitando o Bullying
entre os seus alunos.
FANTE (2005) comenta, ainda, que muitos
diretores negam a ocorrência da violência em “suas
escolas”, ficando perplexos quando constatam sua
existência; outros pedem para que não sejam
divulgados os casos de violência na escola e há,
ainda, os que entendem ser “normal” haver este tipo
de situação em ambiente escolar. Estes entendem
que sempre existiu este tipo de relação na escola e
que isso faz parte da vida, devendo, os alunos,
aprenderem sozinhos a conviver e a lidar com o
problema, já que experiências deste tipo podem
prepará-los para desafios futuros.
Porém, pensamentos assim contribuem
veementemente para a disseminação do fenômeno e
para a amplificação do sentimento da vítima, que tem
dificuldades em falar do assunto e sente-se sozinha e
desamparada. Desta forma, falta preparo por parte
dos profissionais, para identificar, diagnosticar e
desenvolver estratégias pedagógicas para enfrentar o
Bullying.
Assim, faz-se necessário, antes de qualquer
coisa, sensibilizar e envolver toda a comunidade
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escolar na luta pela redução do comportamento
Bullying, já que o fenômeno é de difícil identificação,
por manifestar-se de maneira sutil e perpetuar-se
através da imposição da lei do silêncio.
É necessário que os professores e demais
profissionais da educação sejam capacitados para
lidar com o fenômeno, aprendendo a reconhecê-lo e
a combatê-lo. desenvolvendo um olhar “sensível” ao
problema do aluno e buscando todos os meios para
ouvi-lo e para contornar a situação da maneira menos
dolorosa possível.
Segundo Dan Olweus, o professor deve
aprender a observar o comportamento dos alunos
para poder identificá-los como possíveis vítimas ou
agressores. Ele sugere também algumas situações
que podem indicar que o aluno esteja protagonizando
o Bullying.
Desta forma, no caso do aluno alvo deve ser
observado se o aluno fica sempre isolado durante o
recreio; se na sala de aula tem dificuldade em falar
diante dos demais; se nos jogos em equipe é o último
a ser escolhido; se apresenta aspecto contrariado,
triste ou aflito; se apresenta desleixo gradual nas
tarefas escolares; se possui machucados, roupas
rasgadas ou contusões de forma não naturais; se falta
às aulas com frequência; se “perde” constantemente
os seus pertences.

Daniela Pinto Escudero Sabino

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

295

Já no caso do aluno agressor, é importante que
se observe se o aluno faz muitas brincadeiras e
gozações; se coloca apelidos ou chama pelo
sobrenome ou nome do colega com menosprezo ou
ridicularizando-o; se faz ameaças, dá ordens,
incomoda, empurra, bate, puxa os cabelos; se pega
dos colegas materiais escolares, dinheiro, lanches e
outros pertences sem pedir.
Como o Bullying tem como característica
principal a violência oculta, qualquer mudança de
comportamento na criança, por menor que seja, deve
ser levada em consideração e valorizada, pois a
maioria das crianças reluta em falar sobre os maus
tratos que sofre e isso dificulta que pais e professores
identifiquem a ocorrência do Bullying.
Para FANTE (2005), os cursos de formação
acadêmica e de capacitação também contribuem
para o despreparo dos professores, à medida que
treinam técnicas que unicamente os habilitam para o
ensino das disciplinas, não valorizando a
necessidade de lidarem com o afeto e muito menos
com os conflitos e sentimentos dos alunos. E os
professores devem estar preparados para educar
também a emoção de seus alunos, porém, estes têm
dificuldades emocionais para lidar com os problemas
de violência em sala de aula e acabam reagindo com
agressividade para controlar os alunos agressivos,
transformando-se assim em um modelo para muitos
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condutas

Desta forma, a prevenção ao Bullying deve
começar pela capacitação dos profissionais de
educação e neste sentido inúmeras iniciativas
antibullying vêm sendo desenvolvidas em todo o
mundo, visando à melhoria da competência dos
profissionais e da capacidade de interação social nas
relações interpessoais, além da estimulação de
comportamentos positivos e solidários.
Marie-Nathalie
Beaudoin
(2007:
45),
professora na John F. Kennedy University (E.U.A.),
entende, por outro lado, que “primeiro os educadores
precisam descobrir, dentro de si, um modo de sentir
compaixão pela criança que faz ameaças e
intimidações”, para depois esforçarem-se para
responder aos diversos contribuintes do Bullying,
compreendendo, em última análise, o contexto que
precedeu
este
comportamento
antissocial.
(BEAUDOIN, 2007: 45)
A escola deve estimular o ensino e o
desenvolvimento de atitudes que valorizam a prática
da solidariedade e da tolerância entre os alunos,
fazendo uso dos valores humanos na redução da
violência.
No mesmo sentido, Yves de La Taille (2007:
46), professor titular do Instituto de Psicologia da USP
e especializado em desenvolvimento moral
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estabelece que “combater a violência na escola
pressupõe, entre outras coisas, promover uma
educação moral”, cabendo aos adultos assumirem
seu papel de adulto e formarem as novas gerações
para o respeito moral. (TAILLE, 2007: 46)
FANTE (2005: 96) compreende também, que o
ideal seria que todas as escolas tomassem a iniciativa
de prevenir a violência antes que ela se instalasse em
seu meio. A escola deveria ser, então, um espaço
democrático no qual o ensino se estendesse para
além da instrução, onde se educaria “a emoção dos
alunos, estimulando-os a pensarem antes de reagir; a
lidarem com seus medos, angústias, rejeições,
fracassos e frustrações; a canalizarem sua
agressividade para atividades proativas”. (FANTE,
2005:96)
Lembrando-se que o Bullying normalmente
começa por rejeição a uma diferença, seja ela qual
for, podendo envolver religião, raça, estrutura física,
peso, orientação sexual, cor dos cabelos,
deficiências, de ordem psicológica ou social, cabe à
escola desenvolver ações que enfatizem a
importância do respeito às diferenças, para que sejam
valorizadas
e,
sobretudo,
respeitadas
as
peculiaridades e individualidades de cada um,
evitando-se que as diferenças se tornem estigmas.
As experiências vivenciadas no período
escolar têm grande influência no processo
socioeducacional das pessoas, pois marcam para
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sempre suas vidas, tanto de forma positiva, quanto
negativa. Por isso cabe ao profissional da educação
a responsabilidade de observar e cuidar, para que
esses alunos levem da escola suas melhores
lembranças e vivências, tornando-os pessoas
melhores, mais tolerantes, respeitosas e justas,
preocupando-se não apenas com a quantidade de
conhecimento escolar acumulado, mas com sua
qualidade como seres humanos.
PROGRAMAS ANTIBULLYING
A violência e o Bullying têm sido objeto de
interesse e de preocupação crescentes no meio
educacional e social. E neste sentido, Programas
Antibullying vêm sendo propostos em todo o mundo,
por educadores e especialistas apoiados por
instituições públicas e privadas, com o intuito de
conscientizar e sensibilizar toda a comunidade
escolar a melhorar as relações interpessoais e
estimular comportamentos solidários e cooperativos.
Tem o intuito também de alertar para a necessidade
de apoio às vítimas, estimulando-as a denunciar ou a
procurar tratamento clínico.
Assim, muitos países, como Espanha,
Inglaterra, Irlanda, Grécia, Portugal, Finlândia,
Noruega e Holanda, estão desenvolvendo ações
neste sentido, por meio de campanhas, cursos e
programas específicos, visando à redução do
Bullying, bem como a proteção e apoio às vítimas e
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uma maior qualidade das relações humanas e
capacitação dos profissionais.
No Brasil, há muitos projetos e programas
direcionados ao combate da violência explícita nas
escolas, porém são raros os programas específicos
de prevenção e de redução ao Bullying escolar,
podendo ser citados, neste sentido, o “Programa de
Redução do Comportamento Agressivo entre os
Estudantes”, desenvolvido pela ABRAPIA em
parceria com a Petrobrás, realizado nos anos de 2002
e 2003, na cidade do Rio de Janeiro com 11 escolas
municipais; e o “Programa Educar para a Paz”,
idealizado pela Professora e Pesquisadora Cleo
Fante e seus colaboradores e que foi implantado em
uma escola da rede pública de São José do Rio Preto,
com
estratégias
psicopedagógicas
e
socioeducacionais, visando especificamente à
redução do Bullying entre os escolares.
Devido aos bons resultados alcançados pelos
programas, conclui-se que estes devem ser
amplamente analisados e aplicados nas escolas de
todo o país, devendo ser, entretanto, adaptados à
realidade e peculiaridades de cada escola.
Ressalta-se, ainda, a necessidade de que toda
a comunidade escolar esteja envolvida no processo
de combate ao BulIlying e que tenha consciência de
sua ocorrência e consequências, desenvolvendo
estratégias e ações cotidianas e contínuas e tendo

Daniela Pinto Escudero Sabino

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

300

em mente, sempre, que a violência pode, e deve, ser
evitada e combatida, em qualquer contexto.
ABRAPIA
A
ABRAPIA
(Associação
Brasileira
Multiprofissional de Proteção à Infância e à
Adolescência), desenvolveu sob o patrocínio da
Petrobrás,
o
Programa
de
Redução
do
Comportamento Agressivo entre Estudantes, visando
um trabalho antibullying, coordenado pelo Dr. Aramis
A. Lopes Neto, que assumiu o desafio na tentativa de
diminuir a agressividade, a humilhação, a
discriminação, as ofensas, a violência entre alunos.
Este projeto foi realizado com alunos de quinta
a oitava série do ensino fundamental, com objetivo de
investigar o fenômeno Bullying entre eles e
sistematizar estratégias de intervenção capazes de
prevenir e reduzir sua incidência. Para isso ocorrer de
maneira efetiva foi necessário estabelecer estratégias
que visassem melhorar o comportamento e
transformar os hábitos de atitudes ofensivas ocorridas
no ambiente escolar.
Esta proposta de prevenção a esse tipo de
violência escolar sensibilizou muitos educadores e
profissionais da saúde, para que construíssem um
ambiente escolar prazeroso, sem intimidações e
ameaças, garantindo o direito à educação, com
amizade, solidariedade e respeito a cada indivíduo.
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Em junho de 2002 deu-se início ao projeto, no
qual a ABRAPIA, em parceria com o município do Rio
de Janeiro, selecionou nove escolas que atendiam
alunos de 5ª a 8ª séries. Houve também interesse de
dois colégios particulares em participarem do projeto,
por afinidade com o tema. Formou-se então um grupo
que totalizou onze escolas, com a participação de
7.757 alunos.
De acordo com a ABRAPIA, todas as escolas
participantes teriam tratamentos semelhantes, dandolhes oportunidades para prevenir ou reduzir a
ocorrência de Bullying entre os alunos e, deste modo,
o projeto seria desenvolvido num processo de
investigação capaz de detectar a realidade existente
em relação à pratica do fenômeno.
Em cada escola foi nomeado um professor
para ser o monitor e a este caberia a função de
estabelecer integração entre a escola e a
coordenação do programa, e de cooperar nas
estratégias a serem definidas de acordo com a sua
instituição, pois cada escola tinha clientela e
realidades diferentes. Desta forma, as estratégias a
serem desenvolvidas tinham que estar de acordo com
as características de cada escola e ter a participação
de toda equipe escolar.
Antes de iniciarem as investigações, todos os
diretores, coordenadores e professores das escolas
participantes receberam da coordenação do
programa, conhecimento sobre o tema. Foram
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realizadas diversas reuniões, nas quais foi
apresentado o conceito de Bullying e considerações
a respeito do tema.
A primeira investigação ocorreu em novembro
de 2002, utilizando-se de um questionário aplicado
em todas as séries participantes, contendo vinte e
quatro questões de múltipla escolha e um espaço
para manifestação pessoal do aluno. Este
questionário foi dividido em cinco partes:
”Identificação; Sofrer Bullying na Escola; Ver Alguém
Sofrendo Bullying na Escola; Praticar Bullying Contra
Outros Colegas” (LOPES, 2003: 35), e havia também
perguntas sobre a importância de redução de Bullying
na escola.
Observou-se que, embora sem muito
conhecimento do fenômeno, a maioria dos alunos
identificou-se com o tema, em fatos ocorridos em sua
convivência diária, demonstrando, porém, não ter
consciência de suas causas e consequências.
Constatou-se que 16,9% dos alunos eram alvos de
Bullying; 10,9% eram alvos/autores; 12,7% eram
autores e 57,5% eram testemunhas do Bullying.
Houve, também, predominância em autores e alvos
do sexo masculino.
A segunda investigação ocorreu em agosto de
2003, com o objetivo de identificar as metas atingidas.
Foram considerados a capacidade de disseminação
do conceito Bullying; a forma de participação dos
alunos nas ações de prevenção; o aumento de casos
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identificados, de informações e denúncias efetuadas
por alunos alvos/autores em busca de ajuda; e
também as intervenções e ofertas de apoio por
professores, diretores, coordenadores, funcionários e
alunos,
culminando
para
a
redução
do
comportamento agressivo entre os alunos. (LOPES,
2003)
Nesta pesquisa foi aplicado um questionário
composto por dezoito perguntas referentes à
“Identificação; Programa Anti-Bullying em sua Escola;
Sofre Bullying na Escola; Ver Alguém Sofrendo
Bullying e Praticar Bullying Contra Outros Colegas”
(LOPES, 2003: 37). Também foi solicitado às escolas
um relatório referente ao desenvolvimento das ações
e suas influências na comunidade escolar,
destacando os avanços obtidos e as dificuldades
enfrentadas.
Para a divulgação do fenômeno Bullying nas
escolas, houve um comprometimento do corpo
docente na realização de um trabalho que
sensibilizasse os alunos. Foram confeccionados
materiais informativos, como cartazes com frases
referentes ao conceito e à preservação do fenômeno,
que foram fixados nas escolas. O diálogo entre
professores e alunos também foi fundamental, bem
como a participação de todos nas atividades
relacionadas ao tema desenvolvido.
Constatou-se, nesta pesquisa, um avanço
positivo, com a redução de 30% do comportamento
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agressivo entre os estudantes, sendo assinalado por
3,2% da população analisada que o Bullying acabou,
e por 28,4% que o Bullying diminuiu.
Apesar de o tempo de execução do Programa
não ser o suficiente para admitir os resultados como
definitivos, pôde-se afirmar que os dados indicam
eficácia dos métodos utilizados. Neste sentido, o
resultado final do projeto foi bastante positivo, tendo
confirmado a capacidade das escolas em
influenciarem positivamente a qualidade na
convivência, nas relações interpessoais, na
cooperação e na solidariedade dos seus educandos,
influenciando na formação de valores morais e sociais
e na conscientização dos direitos e deveres inerentes
a todos os cidadãos.
PROGRAMA EDUCAR PARA A PAZ
Baseados em valores e atitudes que
combatem a violência na escola, os pesquisadores
brasileiros
elaboraram
uma
proposta
psicopedagógica de intervenção e prevenção do
fenômeno Bullying, de fácil adaptação às diversas
realidades escolares, que recebeu o nome de
“Programa Educar para a Paz”. Este programa é fruto
de anos de experiência e exaustivas pesquisas no
campo de educação e têm o objetivo de possibilitar
aos
responsáveis
pelo
desenvolvimento
socioeducacional a conscientização e a identificação
do Bullying.
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Foi adotado como sustentação do programa os
valores humanos de tolerância e de solidariedade, a
fim de que os alunos desenvolvam habilidades para
resolverem seus conflitos domésticos de uma
maneira não violenta, desta forma, aprendendo na
escola para poderem aplicar em casa.
O programa propõe: que os alunos sejam
conscientizados do fenômeno e suas consequências;
que por meio da interiorização de valores humanos,
desenvolvam a capacidade de empatia e que se
comprometam com o bem comum e se tornem
agentes de transformação da violência na construção
de uma realidade de paz nas escolas. Entende-se,
desta forma, que “a violência pode ser desaprendida
e a tolerância e a solidariedade ensinadas”. (FANTE,
2005: 93)
O programa possui duas etapas com dois
“passos”. A etapa A, refere-se ao conhecimento da
realidade escolar, onde o primeiro passo é a
conscientização e compromisso, nos quais os
profissionais de educação tomam consciência dos
problemas da violência e de sua gravidade.
Conhecer a realidade a escola e assumir o
compromisso de intervir nos problemas são os
passos decisivos para começar a abordar a questão
da violência na escola. Essa conscientização e
compromisso não dependem só da escola, mas do
envolvimento de todos os funcionários, familiares e da
comunidade em que a escola está inserida.
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Antes de qualquer coisa, é feita, pelos
profissionais da educação, uma reflexão sobre a
questão da violência, para que sejam conscientizados
do compromisso e das decisões que devem ser
tomadas. Antes de passar para o segundo passo, é
necessário constituir uma equipe ou comissão para
assegurar a continuidade do programa. Essa equipe
deverá ser formada por diversos membros da
comunidade. Constituída a comissão, deve-se efetuar
a escolha do professor-tutor de classe, a que cabe o
desempenho de papéis de grande importância no
programa, entre os quais, auxiliar os alunos a
conviverem de forma harmoniosa e solidária.
O segundo passo é uma investigação escolar
e o instrumento mais usado é o questionário. Por não
ser uma tarefa fácil detectar os problemas de
vitimização que uma classe ou um grupo enfrenta, o
tutor utiliza vários tipos de instrumentos que
possibilitem aos alunos a expressão dos seus
sentimentos.
Devem-se divulgar os indicadores que
comprovam o índice de violência de uma determinada
escola, pois servem para alertar sobre os fatos
violentos que estão ocorrendo. São confeccionados
também materiais explicativos sobre o Bullying
escolar. Em seguida, é feita uma campanha ou criase uma data especial para abrir debates sobre a
violência nas escolas, com ênfase no Bullying.
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A etapa B é quando, após o conhecimento da
realidade escolar, se propicia condições para que
essa realidade seja modificada. Abre-se as portas
para a reflexão, fazendo com que os problemas
encontrados na escola sejam humanizados,
passando a ser vistos, portanto, como problemas de
todos, envolvendo e comprometendo toda a
comunidade na busca de soluções.
Ressalta-se, ainda, que para o problema ser
solucionado, não basta defender a vítima e punir o
agressor, é necessário conhecer as causas que
levam o agressor a ser violento e a vítima a suportar
a violência. É necessário, pois, tomar medidas de
supervisão e observação dos alunos, aumentando o
número de funcionários, que costuma ser deficitário;
ter um serviço de denúncia, como um disquedenúncia ou um meio do qual a vítima possa
denunciar o agressor, e ainda agendar reuniões para
a avaliação e manutenção das estratégias adotadas,
que devem ser semanais.
Após obter os indicadores que permitam um
quadro da realidade da escola, nos quais apontem
quantos alunos, qual é porcentagem dos envolvidos
em comportamentos Bullying e onde se localizam,
chega o momento de investigar os alunos. Para isso
o tutor poderá desenvolver entrevistas individuais ou
em grupo, ou atividades como redações. O Programa
sugere uma redação, por exemplo, com o tema
“minha vida escolar” ou “minha vida familiar”,
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incentivando os alunos a narrarem como se dá a
convivência com os colegas, se são maltratados,
onde ocorre, onde está o agressor e quais os motivos.
O tutor deverá propiciar um ambiente harmonioso, e
deverá incentivar também para que a classe analise
como é a vida na convivência familiar.
Nas entrevistas pessoais, o método utilizado é
composto de uma série de entrevistas com alunos,
vítimas e agressores, com conversas individuais com
cada envolvido, entrevistas de acompanhamento e de
reunião de grupo, com todos os envolvidos. Este
método atua dentro da estrutura social dos alunos
envolvidos pelo Bullying, tendo como foco
desorganizar para depois organizar as redes sociais
que o sustentam, quer dizer, é necessário separar os
vínculos de dominação existentes e substituí-los por
vínculos emocionais.
Há ainda as estratégias em sala de aula, onde
as medidas tomadas devem ser desenvolvidas ao
mesmo tempo por todas as outras classes da escola.
Significa que quando o tutor iniciar o tratamento de
investigação todas as classes da escola devem estar
realizando os mesmos procedimentos.
Uma medida sugerida como estratégia é o
estudo de determinados problemas, pelo grupoclasse, visando ao diálogo e à participação dos
alunos e, sobretudo, à inclusão dos alunos que se
encontram
em
situação
de
isolamento,
independentemente do motivo (timidez, agressão,
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necessidades especiais, ou por ser vítima de um
companheiro).
Sugere-se, também, a criação de um código ou
estatuto contra o Bullying, desenvolvido pelos
próprios alunos, que devem estabelecer normas ou
regras para uma boa convivência e que repudiem o
Bullying.
PAPEL DOS PAIS FRENTE AO FENÔMENO
BULLYING
Como já visto, há uma estreita relação entre
família e Bullying. De um lado porque a família
representa o primeiro nicho de formação do indivíduo,
influenciando, assim, na sua maneira de pensar, agir
e relacionar-se com as pessoas e com o mundo. E de
outro, devido à necessidade de participação da
família quando seus filhos protagonizam o Bullying,
seja como autores, vítimas ou testemunhas.
Segundo LOPES (2003), a família é o primeiro
espaço de aprendizagens, de construção de valores
morais, limites e leis e aonde se encontram os
primeiros modelos de comportamento. É nela que se
aprende a lidar com as frustrações, a resolver
conflitos e a respeitar as diferenças. Desta forma, se
essas aprendizagens iniciais forem positivas, a
influência no comportamento e atitudes do indivíduo
em formação tenderá a ser positiva, e do contrário,
sendo negativa, tenderá a ser negativa.
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Muitas vezes a criança se torna agressiva
seguindo o padrão de comportamento de seus pais
também agressivos. Às vezes a ausência de limites e
o excesso de mimos e zelo também podem fazer com
que a criança se torne egoísta, agressiva ou que não
se adapte e não consiga seguir regras básicas de
convivência em grupo. Ou, por outro lado, pode
facilitar que se torne alvo de Bullying, por não
aprender a se defender e exercitar-se como sujeito.
Famílias rígidas, que não permitem que a criança se
manifeste e seja ouvida com seriedade, ou nas quais
se costuma atribuir culpas às crianças também
facilitam que ela assuma o papel de alvo em situações
agressivas.
Para FANTE (2005) cabe aos pais fazerem
uma reflexão a respeito de suas condutas em relação
aos filhos e sobre o modelo de educação familiar que
vem sendo aplicado, pois nem sempre os pais se dão
conta de que certos comportamentos do filho são
aprendidos em casa, como resultado do tipo de
interação entre os familiares.
Cabe também aos pais estarem atentos aos
seus filhos, observando se há sinais que demonstrem
que estão passando por alguma situação de
sofrimento ou constrangimento, sobretudo na escola.
Estudiosos elencam alguns dos sinais que
podem indicar que a criança esteja sendo
protagonista de Bullying. Assim, no caso da vítima, a
criança pode: apresentar dores de cabeça, pouco
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apetite, dor no estômago, tonturas, sobre tudo de
manhã; mudar de humor de maneira inesperada;
demonstrar baixa autoestima ou aspecto triste,
deprimido, aflito; regressar da escola com roupas
rasgadas ou sujas e com material escolar danificado;
apresentar desleixo gradual nas tarefas escolares e
baixo rendimento; apresentar desculpas para faltar a
aula; raramente possuir amigos; ter pesadelos; pedir
dinheiro extra com frequência; apresentar gastos
altos na cantina da escola; apresentar contusões,
feridas, cortes ou estragos na roupa; tentar ou
cometer o suicídio.
No caso do agressor, os pais devem observar
se regressam da escola com roupas amarrotadas e
com ar de superioridade; se apresentam atitude
hostil, desafiante e agressiva; se são habilidosos para
sair-se bem das “situações difíceis”; se tentam
exteriorizar sua autoridade sobre alguém e se
possuem objetos ou dinheiro sem justificar como os
conseguiram.
Além disso, os pais devem estimular os filhos
a lhes contarem o que ocorre na escola, mantendo
diálogo constante sobre seu dia a dia, acreditando e
demonstrando disponibilidade e atenção ao que eles
relatam; procurar elevar a sua autoestima,
ressaltando suas qualidades e principalmente não os
culpando pelo que lhes está acontecendo, mas
observando também se não é o comportamento da
criança que motiva a sua rejeição ou se ela mesma,
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inconscientemente, acaba provocando determinadas
situações.
Devem ainda comunicar à direção da escola
caso a criança esteja sendo vítima de Bullying,
exigindo que sejam tomadas providências para a
resolução do problema e não devem tomar nenhuma
atitude contra o agressor, nem incentivar a criança a
revidar os ataques, e sim orientá-la a evitar o agressor
e a procurar ajuda de um professor ou de um adulto
que possa ajudá-la. Se necessário, os pais podem
também buscar auxílio de especialistas.
No caso de a escola não responder
adequadamente à solicitação de ajuda feita pelos
pais, a solução será procurar o Conselho Tutelar, que
entrará com o respaldo da lei e aplicará as medidas
cabíveis, chamando a atenção dos pais da criança
agressora, se esta for menor de doze anos; ou
encaminhando o caso à Justiça para que esta decida
se a punição constará de uma advertência ou se a
criança maior de doze anos, prestará serviços à
comunidade. Caso seja um adulto o autor do Bullying,
a pena prevista é de seis meses a dois anos de
detenção.
Porém, vale lembrar, que a criança agressora
também precisa de ajuda, sendo necessário que
tenha assistência para que possa cessar com o ciclo
de violência. Neste caso, cabe aos pais
compreenderem o que está desencadeando o
comportamento agressivo no filho; dar orientações e
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limites firmes; auxiliar para que busque formas não
agressivas de resolver seus conflitos e de se
expressar; encorajá-lo a pedir desculpas ao agredido;
incentivá-lo em algo que ele se destaque
positivamente e que melhore a sua autoestima; e
mostrar sempre que o ama, apesar de não aprovar o
seu comportamento.
BEAUDOIN (2007: 44) salienta, ainda, que “o
comportamento de Bullying tem a ver com o fato de
as crianças estarem infelizes, zangadas e sentiremse desvinculadas e/ou impotentes em outras áreas da
vida” e que por isso, puni-las só contribuiria para
aliená-las. A autora entende que o problema não são
elas como pessoas, e sim seu modo de pensar e agir,
que pode, porém, ser mudado. (BEAUDOIN, 2007:
44)
Já para TAILLE (2007: 46), “pensar que a
maldade é somente decorrência da infelicidade é um
diagnóstico
exagerado
e
desesperadamente
otimista”. Para ele, “quem agride é desprovido de
senso moral, ou tem senso moral demasiadamente
fraco”. (TAILLE, 2007: 46)
De qualquer forma, é extremamente
importante que os pais acompanhem de forma
presente o andamento escolar dos filhos, procurando
apoiá-los com entusiasmo e corrigi-los com ternura,
lembrando que acompanhar o desenvolvimento
escolar dos filhos é tarefa obrigatória não só em
relação a notas e à aquisição de conhecimentos, mas
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CYBERBULLYING
Cyberbullying é a forma virtual de praticar o
Bullying. Cada vez mais comum, tem sido utilizado
como instrumento de propagação da agressividade e
da violência entre os escolares.
Não é de hoje que os recursos tecnológicos de
comunicação e de informação são utilizados para
aplicação de “brincadeiras”, como por exemplo, no
caso dos trotes telefônicos que já existem há muito
tempo, contudo, as ações dos “trotistas” têm sido
cada vez mais direcionadas para a criminalidade, com
atos de difamação, calúnia, chantagem, ameaça,
assédio e extorsão.
O advogado Renato Opice Blum, especialista
em direito digital, afirma que a sensação de
anonimato facilita a prática do cyberbullying, mas
lembra também que a internet deixa rastros e que é
possível a identificação dos autores, sendo
necessário, para tanto, uma autorização judicial.
(CARPANEZ, 2007)
O cyberbullying tem início, muitas vezes, no
próprio ambiente escolar. Ocorre por meio de uma
piada ou brincadeira de mau gosto em sala de aula,
passando rapidamente a ser assunto nas salas de
bate-papo, e-mails ou comunidades do Orkut.
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Professores e funcionários também tornaramse alvos constantes dessa forma de violência, sendolhes direcionado ofensas através de blogs, Orkut,
Youtube, outros tipos de sites, mensageiros
instantâneos e mensagens de texto via celular.
Segundo FANTE (2008), a maioria desses
praticantes não conhece a gravidade de seus atos,
pois age com o intuito único de “zoar”, mas há
também os que agem com maldade, na intenção de
constranger mesmo a vítima. Usam, muitas vezes,
nomes falsos ou se passam por outra pessoa, criam
blogs e comunidades no Orkut, tiram fotografias e
alteram-nas, insultam e difamam a vítima. Eles
acreditam que estão protegidos e desconhecem os
direitos e penalidades que suas atitudes implicam.
Já a vítima, quando descobre que está sendo
alvo de ataques, seu nome e sua imagem já estão em
rede mundial, o que ocasiona danos morais e
emocionais que podem ser irrecuperáveis. E como o
agressor está em anonimato, a vítima acaba se
isolando, pois muitas vezes não sabe de quem
partiram os ataques.
De acordo com a Professora Faye Mishna
(2007), da Universidade de Toronto e uma das
principais estudiosas do assunto, muitas alterações
podem ocorrer no comportamento e na personalidade
da vítima de cyberbullying, podendo torná-la
afastada, ansiosa, triste ou deprimida; com
dificuldades para dormir, evitando frequentar
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ambientes e eventos sociais e temendo ir à escola.
(MISHNA 2007, apud MORAIS, 2007: 1)
Para FANTE (2008), é comum também as
vítimas sentirem uma queda na autoestima e
duvidarem de si mesmas, comprometendo, assim,
sua identidade, já que o grupo exerce grande
influência no processo de identificação e
autoafirmação da criança e do adolescente. Também,
a socialização fica comprometida porque os próprios
colegas passam a ser vistos como suspeitos.
Consequentemente, por se sentirem frustrados e
humilhados, muitas vezes transferem-se de escola,
mas levam consigo a dor emocional.
O Centro Multidisciplinar de Estudos e
Orientação sobre o Bullying Escolar (CEMEOBES)
pontua que o uso da tecnologia propicia uma forma
de ataque perversa, que extrapola os muros da
escola e ganha dimensões incalculáveis.
Segundo uma pesquisa realizada na Inglaterra,
25% das meninas são alvos de cyberbullying por meio
de celulares; já nos Estados Unidos, 20% dos alunos
do ensino fundamental são vítimas dessa violência.
Em um estudo realizado em 2006 na rede social MSN,
constatou-se
que
13%
dos
adolescentes
entrevistados consideram essa prática pior que o
Bullying físico. No Brasil, estudo realizado no Distrito
Federal, pelo CEMEOBES, com um grupo de 530
alunos do 1ª ano do ensino médio, divulgou que 20%
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foram vítimas de ataques on-line, sendo 63% do sexo
feminino.
O problema tem ganho proporções alarmantes
em todo o mundo. Autoridades do Reino Unido
lançaram, em 2007, campanha com o objetivo de
reduzir essa prática. No mesmo sentido, o site
www.g1.globo.com divulgou a matéria “EUA estudam
lei para punir cyberbullying nas escolas”, noticiando
que em agosto deste ano os Estados Unidos criaram
um projeto de lei que prevê punição aos alunos
praticantes do cyberbullying, podendo acarretar sua
expulsão da instituição de ensino. Este projeto, do
democrata Ted Lieu, ainda precisa passar por
reajustes para que seja encaminhado ao governador
da Califórnia. O democrata complementa, ainda, que
o cyberbullying vem apresentando crescimento, à
medida que a internet e o uso de torpedos vêm se
popularizando.
A psicóloga Margarida Gaspar de Matos
(2008), professora da Faculdade de Motricidade
Humana da Universidade Técnica de Lisboa, ressalta
que muitos jovens têm dificuldades de conversar com
os adultos, pois acham que eles aconselham demais
e não os ouvem, e por esse motivo, buscam na
Internet um amigo “perfeito”, disponível e que os
entendam, mas é através dessas “amizades” que
muitas vezes o agressor anônimo obtém dados e
divulga informações ou imagens da vítima, com a
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intenção de ameaçar ou difamar. (MATOS, 2008,
Apud OLIVEIRA 2008: 2)
Como afirma FANTE (2008), são vários os
motivos que levam alguém a praticar o Bullying virtual,
citando entre eles:
a ausência de orientação ética e legal
na
utilização
de
recursos
tecnológicos, a ausência de limites, a
insensibilidade, a insensatez, os
comportamentos inconsequentes, a
dificuldade de empatia, a certeza da
impunidade e do anonimato (FANTE,
2008: 49)

A autora lembra, ainda, que a falta de denúncia
estimula a ação dos praticantes e impede a ação das
autoridades. Considera a denúncia o principal
instrumento para fazer cessar os atos agressivos,
juntamente com a prevenção. Cabendo esta à escola
e aos pais, para que sensibilizem as crianças e
adolescentes sobre o tema, levando-os a refletirem
sobre os limites éticos do uso da Internet, orientandoos também em relação às punições judiciais cabíveis
nestes casos.
No mesmo sentido, especialistas recomendam
também que o cyberbullying seja denunciado às
autoridades, devendo a vítima dar queixa em
delegacias tradicionais ou nas especializadas, como
a Delegacia de Crimes Praticados por Meios
Eletrônicos,
do
DEIC
(Departamento
de
Investigações sobre o Crime Organizado)”.
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No caso de intimidação virtual, o responsável
pode ter que pagar à vítima uma indenização,
podendo responder, ainda, pelo crime de difamação,
que recairá sobre seus pais se o agressor for menor
de 16 anos. O advogado Opice Blum lembra também
que “nossa constituição garante a liberdade de
expressão, mas veda o anonimato”, o que significa
que, caso o ofensor esconda a sua verdadeira
identidade, poderá ter sua a indenização e pena
aumentadas. (CARPANEZ, 2007)
Vale salientar, ainda, a importância de se
orientar crianças e adolescentes para que não
forneçam informações a estranhos, mesmo que os
considerem “amigos virtuais”. Como enfatiza
MISHINA (2007), o diálogo entre pais e filhos é o
principal instrumento de prevenção ao cyberbullying.
Desta forma, os pais devem conscientizar seus filhos
sobre o uso ético e seguro das tecnologias,
orientando-nos sobre os riscos de divulgarem
fotografias, vídeos e dados pessoais. Devem também
evitar instalar o computador em locais isolados da
casa. (MISHNA 2007, apud MORAIS, 2007: 2)
Tito de Morais (2007), fundador do projeto
“Miúdos seguros na Net”, complementa dizendo que
os pais devem estar sempre atentos à utilização que
os filhos fazem da Internet, buscando juntos a solução
para os problemas que possam vir a incomodá-los. E
importante mencionar que caso a criança esteja
sendo alvo de ofensas e ataques não se deve castigáDaniela Pinto Escudero Sabino
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la e sim ajudá-la a encontrar a melhor solução.
(MORAIS, 2007, apud OLIVEIRA, 2008: 1)
Cabe à escola também desenvolver projetos
de combate ao cyberbullying, para que os recursos
tecnológicos sejam utilizados de forma mais
adequada e responsável. A escola deve envolver
alunos e comunidade na conscientização dessa
forma de violência, nem sempre tão oculta, e que
deixa marcas profundas na história de vida de todos
aqueles envolvidos por ela.
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O QUINHENTISMO OU A LITERATURA DE
INFORMAÇÃO
Ederaldo Dias Nazaré

INTRODUÇÃO
O Quinhentismo ou a Literatura de Informação
corresponde ao estilo literário que contempla todas as
manifestações literárias produzidas no Brasil na
época de seu descobrimento.
Diversos viajantes europeus que aqui
estiveram, no século XVI, registraram no papel suas
observações sobre a terra. Fizeram-no por obrigação
profissional ou motivos pessoais. Seus textos são
basicamente depoimentos e relatos de viagem, com
a finalidade de apresentar aos compatriotas um
panorama do Novo Mundo. Sob a forma de cartas,
diários, tratados ou crônicas esses textos informativos
foram escritos principalmente por Portugueses.
O Primeiro texto é a carta de Pero Vaz de
Caminha ao rei de Portugal, D. Manuel I, escrita entre
abril e maio de 1500, quando a frota de Cabral se
preparava para deixar o Brasil, seguindo em direção
à Índia. Nela, o escrivão da armada dá conta do
descobrimento da terra, descrevendo seus aspectos
físicos e os contatos com os nativos.
Ederaldo Dias Nazaré
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De autoria dos portugueses, segue-se à carta
de Caminha uma série de outras obras. Entre elas,
podem-se destacar o Diário da navegação da armada
que foi à terra do Brasil, de Pero Lopes de Sousa, que
narra minuciosamente a expedição de Martim Afonso,
em 1532, ou o tratado descritivo do Brasil em 1587,
do senhor de engenho Gabriel Soares de Sousa, que
procura traçar um amplo panorama da Colônia, em
seus aspectos históricos, geográficos e econômicos.
Entretanto, europeus de outra nacionalidade,
que aqui estiveram, também deixaram documentos
importantes sobre o Brasil de então. É o caso de Duas
viagens ao Brasil (1557), do alemão Hans Staden,
que descreve pormenorizadamente o modo de vida
dos tupinambás, dos quais foi prisioneiro em 1554.
Também se destacam Viagem à Terra do Brasil, de
Jean de Léry, e As singularidades da França
Antártica, de André Thevet, que documentam a
tentativa de colonização francesa comandada por
Villegaingnon.
Missionários
Jesuítas
também
estiveram no Brasil, a partir do
primeiro governo Geral. Seu objetivo
principal era catequizar os índios,
convertendo-os ao cristianismo, mas
seu trabalho acabou ultrapassando os
limites religiosos e interferiu em
diversos aspectos da vida colonial,
particularmente com a criação de
escolas e vilas. Os jesuítas também
nos legaram obras sobre o período,
Ederaldo Dias Nazaré
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como as Cartas, de Manuel da
Nóbrega e José de Anchieta,
fundadores da cidade de São Paulo.
Esse conjunto de textos – produzidos
no Brasil ou apresentando a Colônia
como tema – constituiu a fonte original
que nos permitiu o conhecimento dos
fatos históricos. Em sua totalidade, as
obras documentam os vários aspectos
da implantação do processo colonial
em território brasileiro. Nesse sentido,
sua
importância
histórica
é
indiscutível: trata-se do relato dos
acontecimentos
pela
perspectiva
privilegiada de participantes ou
testemunhas
oculares.
Toda
historiografia sobre o período é
tributária
dessa
Literatura
de
Informação. Mas, não se esgota aí a
riqueza desses textos, em que
também se podem encontrar valores
estéticos, que os aproximam de textos
literários.

Os relatos, conhecidos como Crônicas de
Viagens, possuem caráter mais histórico do que
literário,
apresentando
uma
linguagem
fundamentalmente referencial, denotativa. No
entanto, segundo Carlos Olivieri e Antônio Villa, (2000
p.8), “o caráter narrativo das obras e a capacidade
imaginativa dos autores contribuem para fazê-los
superar o caráter utilitário dos relatórios burocráticos
e científicos”. Assim, segundo Carlos Olivieri e
Antônio Villa (2000 p.9), “as qualidades estilísticas se
Ederaldo Dias Nazaré
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unem à criatividade e às manifestações de emoção
dos autores, modificando o caráter informativo/
utilitário dos textos do século XVI e neles revelando
valores artísticos e literários”.
A linguagem objetiva e concisa, na qual os
relatos são escritos, resulta no entrelaçamento do
discurso Literário e Jornalístico. A referencialidade
jornalística nas manifestações literárias de grande
valor histórico e caráter documental sobre o Brasil
convergem, dando à Literatura um papel
primordialmente informativo. A aproximação da
realidade concreta nos relatos, a partir de uma visão
unilateral, estabelece um forte elo entre Jornalismo e
Literatura.
A reflexão sobre o texto e seu contexto de
produção, instiga a busca de informação sobre os
acontecimentos que envolveram a época de
produção do texto, busca essa essencialmente
jornalística.
Os retratos descritivos são permeados,
alternadamente, pela objetividade e subjetividade,
atendendo aos propósitos do produtor do texto: ora
informar e descrever situações e figuras, ora revelar
uma visão, valor de juízo sobre o que está sendo visto
e descrito.
Na formulação das ideias durante a construção
das crônicas aqui analisadas, em que a subjetividade
é aparente, a análise e o julgamento pessoal
Ederaldo Dias Nazaré
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explicitam uma forma de pensar na tentativa de se
retratar a realidade. Assim, a concepção de cultura,
como configuração social, é relativizada e relevante
na análise do conteúdo das Crônicas. Enquanto na
concepção antropológica, a cultura por natureza é
plural, isto é, o mundo se divide em diferentes culturas
e todas são valiosas em si mesma. Para os
humanistas, as culturas não possuem o mesmo valor,
há condições que fazem com que uma seja superior
a outra.
A Voz dos Cronistas
Hans Staden – O homem do sacrifício
Capítulo XXI
Viagem ao Brasil
Como me trataram de dia, quando me
levaram à suas casas
No mesmo dia, a julgar pelo sol, devia
ser pela Ave-Maria, mais ou menos,
quando chegamos às suas casas;
havia já três dias que estávamos
viajando. E até o lugar onde me
levaram, contavam-se trinta milhas de
Bertioga, onde eu tinha sido
aprisionado.
Ao chegarmos perto de suas moradas,
vimos que era uma aldeia com sete
casas e se chamava Ubatuba.
Entramos numa praia que vai beirando
o mar e ali perto estavam as suas
mulheres numa plantação de raízes, a
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que chamavam mandioca. Na mesma
plantação havia muitas mulheres, que
arrancavam destas raízes, e fui
obrigado então a gritar-lhes na sua
língua “Ayú icheve enê remiurama”,
isto é: “Eu, vossa comida, cheguei”.
Uma vez em terra, correram todos das
casas (que estavam situadas num
moro), moços e velhos, para me
verem. Os homens iam com flechas e
arcos paras as suas casas e me
recomendaram à mulheres que me
levassem consigo, indo algumas
adiante, outras atrás de mim.
Cantavam e dançavam uníssonos os
cantos que costumam, como canta
sua gente quando está para devorar
alguém.
Assim me levaram até a caiçara,
diante de suas casas, isto é, à sua
fortificação, feita de grossas e
compridas achas de madeira, como
uma cerca ao redor de um jardim. Isto
serve contra os inimigos. Quando
entrei, correram as mulheres ao meu
encontro e me deram bofetadas,
arrancando a minha barba e falando
em sua língua: “Che anama pipike aé”:
“Vingo em ti o golpe que matou o meu
amigo, o qual foi morto por aqueles
entre os quais tu estiveste”.
Conduziram-me, depois, para dentro
de casa, onde fui obrigado a me deitar
em uma rede. Voltaram as mulheres e
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continuaram a me bater e maltratar,
ameaçando de me devorar.
Enquanto, isto, ficavam os homens
reunidos em uma cabana e bebiam o
seu cauim, tendo consigo os seus
deuses, que se chamavam maracá ,
em cuja honra cantavam, por terem
profetizado que me haviam de
prender.
Tal canto ouvi durante uma meia hora
e não apareceu um só homem;
somente mulheres e crianças estavam
comigo.
Capítulo XVIII
Quantas mulheres cada um tem, e
como vive com elas.
A maior parte deles tem só
uma mulher; outros têm mais. Mas
alguns dos seus principais têm 13 ou
14 mulheres. O principal a quem me
deram da última vez, e de quem os
franceses me compraram, chamado
Abbati Bossange, tinha muitas
mulheres e a que fora a primeira era a
superiora entre elas. Cada uma tinha o
seu aposento na cabana, seu próprio
fogo e sua própria plantação de raízes;
e aquela com quem ele vivia, e em cujo
aposento ficava, é que lhe servia de
comer; e assim passava de uma para
outra. As crianças que lhe nascem,
enquanto meninos e pequenos,
educam-nos para a caça; e o que os
meninos trazem, cada qual dá a sua
Ederaldo Dias Nazaré
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mãe. Elas então cozinham e partilham
com os outros; e as mulheres se dão
bem entre si.
Também tem o costume de fazer
presentes de suas mulheres, quando
aborrecidos delas. Fazem do mesmo
modo presentes de uma filha ou irmã.
Capítulo XIX
Como eles contratam os casamentos.
Contratam os casamentos de suas
filhas, ainda crianças, e logo que elas
se fazem mulheres, cortam-lhes o
cabelo da cabeça, riscam-lhes nas
costas marcas especiais e lhes
penduram ao pescoço uns dentes de
animais ferozes, ainda o sinal desses
riscos, pois que misturam certas tintas
com o sangue, para ficar preto quando
saram, coisa que é tida como uma
honra.
Quando terminadas estas cerimônias,
entregam as filhas a quem as deve
possuir e não celebram nenhuma
outra cerimônia especial. Homem e
mulher procedem decentemente e
fazem seus ajuntamentos às ocultas.
Da mesma forma, consegui ver que
um dos seus feches em certa ocasião,
cedo pela manhã, ao visitar todas as
suas cabanas, riscava as pernas das
crianças com um dente afiado de
peixe; isto só para lhes fazer medo, de
modo que, quando choravam com
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manha, os pais as ameaçavam: “Ai
vem ele!” e elas se calavam.
Capítulo XXVIII
Com que cerimônias matam e comem
seus inimigos. Como os matam e os
tratam.
Quando trazem para casa seus
inimigos, as mulheres e as crianças os
esbofeteiam. Enfeitam-nos depois
com penas pardas, cortam-lhes as
sobrancelhas, dançam em roda deles,
amarrando-os bem, para que não
fujam.
Dão-lhes uma mulher para ter relações
com eles. Se ela concebe, educam a
criança até ficar grande; depois,
quando melhor lhes parece, matam –
na a esta e a devoram. Fornecem aos
prisioneiros boa comida; tratam assim
eles algum tempo, e ao começarem os
preparativos, fabricam muitos potes
especiais, nos quais põem todo o
necessário para pintá-los; ajuntam
feixes de penas que amarram no
bastão com que os hão de matar.
Trançam também uma corda comprida
a que chamam mussurana com a qual
os amarram na hora de comer.
Terminados todos os preparativos,
marcam o dia do sacrifício. Convidam
então os selvagens de outras aldeias
para aí se reunirem naquela época.
Enchem todas as vasilhas de bebidas
e, um ou dois dias antes que as
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mulheres tenham feito essas bebidas,
conduzem o prisioneiro uma ou duas
vezes pela praça e dançam ao redor
dele.
Reunidos todos os convidados, o
chefe da cabana lhes dá as boasvindas e lhes diz “Vinde ajudar agora a
comer o vosso inimigo”. Dias antes de
começarem a beber, amarram a
mussurana ao pescoço do prisioneiro.
No mesmo dia, pintam e enfeitam o
bastão chamado ibirapema com que o
matam [...].
Tem este mais de uma braça de
comprido e o untam com uma
substância que gruda. Tomam então
cascas pardas de ovos de um pássaro
chamado macaguá , moem-nas até
reduzi-las a pó, que esfregam no
bastão. Uma mulher então risca
figuras nesse pó aderente ao bastão,
e enquanto ela desenha, as mulheres
todas cantam ao redor. Uma vez
pronto o ibirapema com os enfeites de
penas
e
outras
preparações,
penduram-no em uma cabana
desocupada e cantam ao redor dele
toda noite.
Do mesmo modo pintam a cara do
prisioneiro, e enquanto uma das
mulheres o está pintando, as outras
cantam. E logo que começam a beber,
levam o prisioneiro para lá, bebem
com ele e com ele se entretém.
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Acabando de beber, descansam no
dia seguinte; fazem depois uma
casinha para o prisioneiro, no lugar
onde ele deve morrer. Ali fica ele
durante a noite, bem guardado.
De manhã, antes de clarear o dia, vão
dançar e cantar ao redor do bastão
com que o devem matar. Tiram então
o prisioneiro da casinha e a
desmancha, para abrir espaço;
amarram a mussurana ao pescoço e
em redor do corpo do paciente,
esticando-a para os dois lados. Fica
então ele no meio, amarrado, e muitos
deles a segurarem a corda pelas duas
pontas. Deixam-no assim ficar por
algum tempo; dão-lhe pedrinhas para
ele arremessar sobre as mulheres que
andam em volta ameaçando devorálo. Estão elas então pintadas e prontas
para, quando o prisioneiro estiver
reduzido a postas, comerem os quatro
primeiros pedaços ao redor das
cabanas. Nisto consiste o seu
divertimento. Isto pronto, fazem um
fogo cerca de dois passos do
prisioneiro para que este o veja.
Depois vem uma mulher correndo com
o ibirapema; vira os feixes de penas
para cima; grita de alegria e passa
pelo prisioneiro, para que este o veja.
Feito isto, um homem toma a clava;
dirige-se para o prisioneiro; para na
sua frente e lhe mostra o cacete para
que este o veja. Enquanto isso, aquele
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que deve matar o prisioneiro vai com
uns 14 ou 15 dos seus e pinta o próprio
corpo de pardo, com cinza. Volta então
com os seus companheiros para o
lugar onde está o prisioneiro, e aquele
que tinha ficado em frente deste lhe
entrega a maça. Surge agora o
principal das cabanas; toma a clava e
a enfia por entre as pernas daquele
que deve desfechar o golpe mortal.
Isto é por eles considerarem uma
grande honra. De novo aquele que
deve matar o prisioneiro pega na clava
e diz: “Sim, aqui estou, quero te matar,
porque os teus também mataram a
muitos dos meus amigos e os
devoraram”. Responde-lhe o outro:
“Depois de morto, tenho ainda muitos
amigos que de certo me hão de
vingar”. Então desfecha-lhe o matador
um golpe na nuca, os miolos saltam e
logo as mulheres tomam o corpo,
puxando-o para o fogo; esfolam-no até
ficar bem alvo e lhe enfiam um
pauzinho por detrás, para que nada
lhes escape.
Uma vez esfolado, um homem o toma
e lhe corta as pernas, acima dos
joelhos, e também os braços. Vêm
então as mulheres; pegam nos quatro
pedaços e correm ao redor das
cabanas, fazendo um grande vozeiro.
Depois abrem-lhes as costas, que
separam do lado da frente e, repartem
entre si; mas as mulheres guardam os
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intestinos, fervem-nos e do caldo
fazem uma sopa que se chama
mingau, que elas e as crianças bebem.
Comem os intestinos e também a
carne da cabeça; os miolos, a língua e
o mais que houver são para as
crianças. Tudo acabado, volta cada
qual para sua casa levando o seu
quinhão. Aquele, que foi o matador,
ganha mais um nome, e o principal das
cabanas risca-lhe o braço com o dente
de um animal feroz. Quando sara, fica
a marca, e isto é a honra que tem.
Depois tem ele, no mesmo dia, de ficar
em repouso, deitado na sua rede e lhe
dão um pequeno arco com uma flecha
para passar o tempo atirando em um
alvo de cera. Isto é feito para que os
braços não fiquem incertos, do susto
de ter matado.
Tudo isto eu vi e presenciei.
Eles não sabem contar senão até
cinco. Se querem contar mais,
mostram os dedos da mão e do pé. Em
querendo falar de um número grande,
apontam quatro ou cinco pessoas,
indicando quantos dedos da mão e do
pé elas tem.

Inserido no mundo da tribo Tupinambá, Hans
Staden descreve a realidade que observa, relatando
aspectos do modo de vida da tribo indígena e da
realização do ritual antropófago, no qual matam o
prisioneiro e devoram-no a fim de se apoderar de
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suas virtudes. Os relatos são frutos de experiências
observadas e vividas.
Marcado pela referencialidade jornalística,
Staden permeia, durante a composição dos relatos,
entre a impessoalidade, quando relata experiências
observadas
e
a
participação
direta
nos
acontecimentos, quando relata experiências vividas;
escrevendo vezes na terceira pessoa do discurso:
“Do mesmo modo pintam a cara do prisioneiro, e
enquanto uma das mulheres o está pintando, as
outras cantam. E logo que começam a beber, levam
o prisioneiro para lá, bebem com ele e com ele se
entretem”; vezes na primeira pessoa, mostrando as
experiências vivenciadas: “Tal canto ouvi durante
uma meia hora e não apareceu um só homem;
somente mulheres e crianças estavam comigo”.
Os relatos, então, se inscrevem tanto no
caráter objetivo da reprodução da realidade quanto na
parcialidade do retrato na leitura do real, através de
uma visão marcada pela pessoalidade.
Hans Staden é ao mesmo tempo participante e
testemunha ocular dos fatos. Organizado com muita
objetividade, mas norteado por uma impressão
pessoal de Staden, o discurso narrativo caracteriza a
sequência ordenada dos fatos inscrita numa visão
total da realidade. Embora o foco alterne em primeira
e terceira pessoa, Staden usa o discurso indireto,
traduzindo as palavras dos personagens e mostrando
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onisciência com relação à realidade observada.
Segundo ele, “Tudo isso eu vi e presenciei”.
A amplitude observacional que ele estabelece
com a realidade transmite uma condição aparente de
veracidade, pois não se trata do relato de um aspecto
de vida dos Tupinambás, expresso num recorte da
realidade, mas de múltiplos aspectos da cultura
Tupinambá, expressos no uso simbólico da palavra,
numa representação pessoal da realidade carregada
pelo autor.
A aproximação da realidade concreta, a partir
da unilateralidade descritiva, estabelece elo entre a
capacidade estética, expressiva e subjetiva da arte
literária e a informatividade, objetividade (na
enunciação da sequência de fatos) e na retratação do
real da prática jornalística, inscritas no discurso
narrativo das Crônicas de Viagens.
O caráter, primordialmente informativo, das
manifestações literárias que compõem a Literatura
Quinhentista ultrapassa o caráter documental de
registros sobre a história do Brasil e evidenciam a
reprodução e a leitura de uma realidade historicizada
pelo poder representativo da escrita.
No entanto, o cronista não se revela como
historiador. Segundo Benjamim é imprescindível essa
diferenciação, uma vez que o cronista não é guiado
pela explicação verificável, enquanto o historiador
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deve contextualizar e fundamentar suas observações
em elementos concretos, explicáveis.
"O cronista é o narrador da história.
(...) O historiador é obrigado a explicar
de uma ou de outra maneira os
episódios com que lida, e não pode
absolutamente
contentar-se
em
representá-los como modelos da
história do mundo. É exatamente o
que faz o cronista (...). Na base de sua
historiografia está o plano de salvação,
de origem divina, indevassável em
seus desígnios, e com isso desde o
início se libertaram do ônus da
explicação
verificável.
Ela
é
substituída pela exegese, que não se
preocupa com o encadeamento exato
de fatos determinados, mas com a
maneira de sua inserção no fluxo
insondável das coisas. (...) No
narrador, o cronista conservou-se,
transformado e por assim dizer
secularizado." (BENJAMIN 1994, p.
209)

Humanista, Hans Staden estabelece durante a
formação discursiva narrativa, uma formação
ideológica sólida acerca da relativização da cultura.
No trecho: “Eles não sabem contar senão até
cinco. Se querem contar mais, mostram os dedos da
mão e do pé. Em querendo falar de um número
grande, apontam quatro ou cinco pessoas, indicando
quantos dedos da mão e do pé elas tem” e em outros
presentes em seus relatos: “Decerto tinha eu também
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muito mais para escrever, se para tanto me
esforçasse, mas o meu intuito não era esse. Expus
aqui e ali, suficientemente, o pensamento que me
levou a escrever este livrinho, a saber, como todos
nós devemos a Deus louvor e gratidão, por ter-nos
protegido desde o nascimento, desde a primeira hora,
até as presentes, em nossa vida”. Ele apresenta a
valorização da cultura europeia em detrimento do
modo de vida dos tupinambás e a sustentação do
etnocentrismo.
Jean de Léry – Uma imagem da cultura
Brasileira
Viagem à terra do Brasil
Capítulo XVIII
Sobre o que se pode chamar de lei a
civilidade entre os selvagens; de como
eles tratam e recebem humanamente
os amigos que os visitam; do choro
das mulheres e das palavras festivas
que estas lhes dirigem como boasvindas.
Quanto à organização social de
nossos selvagens, é quase incrível – e
dizê-la envergonhará aqueles que têm
leis divinas e humanas – que, apesar
de serem conduzidos apenas pelo seu
natural, ainda que
um tanto
degenerado, eles se deem tão bem e
vivam em tanta paz uns com os outros.
Mas com isso me refiro a cada nação
em si ou às nações que sejam aliadas;
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pois quanto aos inimigos, já vimos em
outra ocasião o tratamento terrível que
lhes
dispensam.
Porque,
em
ocorrendo alguma briga (o que se dá
com tão pouca frequência que durante
quase um ano em que com eles estive
só os vi brigar duas vezes), os outros
nem sequer pensam em separar ou
pacificar os contendores; ao contrário,
se estes tiverem que arrancar
mutuamente os olhos, ninguém lhes
dirá nada, e eles assim farão. Todavia,
se alguém for ferido por seu próximo,
e se o agressor for preso, ser-lhe-á
infligido o mesmo ferimento no mesmo
lugar do corpo, por parte dos parentes
próximos do agredido, e caso este
venha a morrer depois, ou caso mora
na hora, os parentes do defunto tiram
a vida ao assassino de um modo
semelhante. De tal forma que, para
dizer numa palavra, é vida por vida,
olho por olho, dente por dente etc.
Mas, como já disse, são coisas que
raramente se veem entre eles [...].
Depois Falarei das outras cerimônias
que realizam quando recebem os
amigos que os vão visitar. Por ora,
prosseguindo no relato de uma parte
das coisas notáveis que me
aconteceram em minha primeira
viagem entre os Tupinambás, direi que
o intérprete e eu naquele mesmo dia,
indo mais além, fomos pernoitar numa
outra aldeia chamada Euramiri (os
franceses a chamam Goset, por causa
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de um intérprete que ali ficara) e lá
chegando o pôr-do-sol, encontramos
os selvagens a dançar e beber cauim
por um prisioneiro que haviam matado
não havia seis horas e cujos pedaços
vimos sobre o moquém. Nem me
perguntem se, já de saída, não fiquei
assustado com aquela tragédia, mas
como logo se verá, aquilo não foi nada
com comparação com o medo que
passei depois.
Pois assim que entramos numa casa
daquela aldeia, onde, segundo os
usos da terra, cada um se sentou
numa rede de algodão, depois que a
mulheres choraram (de uma maneira
que contarei depois) e o dono da casa
fez uma arenga de boas-vindas, o
intérprete (para quem o modo de agir
dos selvagens não eram novos e que,
de resto, gostava de beber de cauinar
tanto quanto eles) , sem me dizer
palavra nem me avisar de nada,
dirigindo-se para um grande grupo de
dançarinos, deixou-me ali com alguns
selvagens. E estava eu tão cansado,
querendo apenas repousar, que,
depois de comer um pouco de farinha
de raízes e de outros alimentos que
nos haviam oferecido, estendi-me e
fiquei deitado na rede na qual me
havia sentado. Mas não dormi, porque
além do barulho que os selvagens
fizeram a noite toda em meus ouvidos
com aquelas danças e assobios, a
comerem o prisioneiro, um deles,
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trazendo nas mãos um pé deste,
cozido e tostado, aproximou-se de
mim e perguntou-me (como soube
depois, porque não entendi) se queria
um pedaço; comportamento; este que
provocou em mim tanto pavor que nem
cabe perguntar se perdi toda vontade
de dormir. Pois como eu acreditasse
que aqueles sinais e aquela exibição
da carne humana, que ele devorava,
eram uma ameaça, e que ele
estivesse dizendo e dando a entender
que em breve eu estaria com aquele
aspecto, e como uma dúvida puxa
outra, logo desconfiei que o intérprete,
traindo-me deliberadamente, me havia
abandonado, deixando-me nas mãos
daqueles bárbaros. E se eu tivesse
visto alguma abertura para sair e fugir
dali, não teria hesitado. Mas, vendome cercado de todos os lados por
aquela gente cujas intenções ignorava
(pois, como se saberá, eles não
pensavam de modo algum em fazerme mal), acreditava eu firmemente e
previa mesmo que seria devorado, o
que me fez invocar Deus em meu
coração durante toda aquela noite[...]
Ademais, visto que em suas terras não
há cavalos, asnos ou outros animais
de tiro ou de carga, como disse eu em
outro lugar, e que a maneira comum
de andar a pé, e mais nada, se os
viajantes estrangeiros se sentirem
cansados, encontrarão, em troca de
uma faca ou outra coisa, selvagens
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que, estando sempre prontos a
agradar aos amigos, se oferecerão
para carregá-los [...].
Tanto por esse caso quanto pelo outro
que contei anteriormente – sobre
minha primeira viagem, quando, por
ignorar os costumes deles, eu
acreditava correr perigo – pode-se
concluir que tudo o que eu disse sobre
a lealdade desses selvagens para com
os amigos continua sendo verdadeiro
e indubitável, ou seja, que eles
sentiram grande pesar em desagraválos. Ao que, à guisa de conclusão, eu
acrescentaria
que
os
velhos,
sobretudo, que no passado não
tiveram machados, foices e facas
(coisas que hoje lhes parecem tão
apropriadas para cortar madeira e
fazer arcos e flechas), não só tratam
muito bem os franceses que os visitam
como também exortam os jovens a
fazer o mesmo no futuro.

O calvinista francês, Jean de Léry na formação
discursiva de sua narrativa, exprime mais uma
imagem da vida indígena, a partir de sua visão
pessoal de mundo do que uma aproximação com a
realidade apresentada.
Escritos em primeira pessoa, valendo-se da
subjetividade do eu, mas mantendo o referencial em
destaque, os relatos formam um discurso repleto de
regularidades e se distanciam de um documento
sobre a realidade de vida indígena.
Ederaldo Dias Nazaré

345

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

Léry não tem compromisso na retratação do
real, apresentando uma leitura pessoal da realidade
em que está inserido, de acordo com os fragmentos
que surgem em sua memória, mostrando total
unilateralidade na representação do real.
São explícitas as marcas ideológicas na
formação discursiva da narrativa de Léry.
Mostrando um tom de camaradagem com os
índios em relatos aparentemente espontâneos e
descomprometidos, define os índios pela negação da
civilização, colocando-os em posição cultural inferior:
“nossos selvagens”.
Na formação discursiva construída pelo
narrador na composição dos relatos, ele nega a
alteridade cultural indígena, definindo-os como
selvagens. A negação da civilidade indígena, todavia,
é contradita quando Léry fala sobre certa organização
social dos índios.
Chamando- os de selvagens, ele nega a
possibilidade
de
“organização
social”
dos
Tupinambás, uma vez que isso só é possível onde há
algum tipo de civilidade, de organização civil.
A simplicidade e espontaneidade da linguagem
jornalística na busca informativa, imediata e
instantânea encontra com a subjetividade e análise
interpretativa literária, frutos da condição da liberdade
criadora do narrador, originando um discurso sólido,
marcado pela hibridização discursiva e formulando
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uma concepção de mundo, levando em conta a leitura
da realidade pelo viés observacional.
CONCLUSÕES
A perspectiva subjetiva do jornalismo narrativo,
que engendra o jornalismo de cunho interpretativo,
transmite não somente a reprodução da realidade da
prática jornalística informativa, mas uma leitura
ampliada pela condição multiangular da narrativa na
percepção do real, a partir da imersão do repórter na
realidade investigada; assim como os cronistas, na
busca do ser humano na retratação do contato com a
vida.
O jornalismo narrativo como forma de
expressão, é um modelo alternativo de investigação
da realidade.
Na Literatura Informativa do século XVI, já era
possível encontrar a confluência entre a objetividade
informativa e a subjetividade observacional, por meio
do uso simbólico da palavra expresso na
narratividade, no encontro de um o quê e um quem
na apreensão do real.
O jornalismo, munido de características
essencialmente literárias na construção do discurso
narrativo, trará do jornalismo literário, um mundo que
ultrapassa o encontrado nos noticiários; um mundo
completo, inscrito num discurso representativo.
A Literatura de Informação já estabelecia uma
primeira aproximação entre informar objetivamente
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com foco no referente e transmitir uma leitura de uma
realidade compartilhada, através da inserção do
narrador no mundo do acontecimento.
A interseção entre formas de relato, que num
primeiro instante parecem totalmente dicotômicas,
encontra um espaço compartido e possibilita a
compreensão da realidade envolvida pela vivacidade
da linguagem.
A marginalização da Literatura Informativa, por
apresentar características consideradas intrínsecas à
prática jornalística: objetividade, referencialidade,
simplicidade, imediatismo, instantaneidade, a
denominada linguagem da informação, finalidade
principal dos textos do século XVI, ou a
marginalização do jornalismo literário na aceitação do
jornalismo interpretativo como forma de expressão e
contato com a realidade, nega a relativização da
leitura e reprodução parcial da realidade, a partir de
um recorte dessa mesma realidade expressa na
utilização simbólica da palavra no exercício do
pensamento.
Em ambos os casos, não se tratam de
interferências indesejadas, mas de convergências
que marcam a capacidade humana no uso da
linguagem na expressão do significado.
A linguagem, na constituição do discurso e
materialização ideológica, formula uma concepção de
mundo, aproximando, seja na literatura ou no
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jornalismo, o homem da vida, o homem do homem.
Como fontes de vida, servem de ponte para uma
investigação profunda acerca da condição humana.
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A INFÂNCIA E O BRINCAR
Felipe Garcia Moura

Introdução
O jogo facilita o processo educativo e pode
permitir
uma
aprendizagem
significativa
e
permanente a criança se constrói como sujeito,
adquire conhecimento de si e do mundo que a cerca,
além de descarregar suas energias, executar sua
criatividade e, de certa forma, treinar para os papéis
que irão desempenhar no futuro.
Brincando a criança descobre, inventa,
experimenta, aprende habilidades, traduzindo o que
vivencia no cotidiano para a realidade infantil. As
atividades lúdicas fazem parte na vida da criança, e
as brincadeiras simbólicas, exercícios ou brincadeiras
com regras, possibilitam uma situação favorável à
qualidade
lúdica
e
colaboraram
para
o
desenvolvimento social.
Vygotsky (1984, p.74) escreve que o brincar
possibilita às crianças um espaço para resolução dos
problemas que as rodeiam.
A missão do professor é estar atualizado para
ajudar através de aulas dinâmicas e atraentes,
metodologias diversificadas para jogos e brincadeiras
Felipe Garcia Moura
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envolvendo todo o domínio corporal, desencadeando
o desenvolvimento psicomotor do aluno e facilitando
o processo de aprendizagem.
O jogo e a brincadeira oportunizam espaços
para pensar, expressar e desenvolver as habilidades.
O brincar no processo educativo, proporciona uma
ética da aprendizagem que satisfazem as
necessidades básicas na educação infantil, ou seja,
na escola mostrando também como influencia na
socialização das crianças a brincadeira é uma
reflexão nesse processo.
A ludicidade relacionada ao processo
educativo não quer dizer que ao trabalhar de forma
lúdica com a criança deixa-se de ensinar a
importância de um conteúdo a ser aprendido.
Ao contrário, para um bom ensinamento e um
bom educador, a ludicidade é o meio de satisfazer a
criança e facilitar a visão global de forma prazerosa e
satisfatória no processo da educação infantil.
O brincar
legislação:

está

contemplado

na

nossa

A Lei Federal 8069/90- Estatuto da
Criança e do Adolescente, capítulo II,
artigo16 que diz o seguinte no inciso
IV- Brincar, praticar esportes e divertirse. Nota-se que o documento sugere
que toda criança deve desfrutar de
jogos e brincadeiras, os quais deverão
estar dirigidos para a educação.
Ficando toda pessoa, em especial pais
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e professores, responsáveis em
promover o exercício desse direito.
(MODESTO e RUBIO, 2014, p. 3)

O jogo no passado, já era visto como importante
ferramenta de auxílio ao processo de educação das
crianças. Infelizmente, hoje nossas crianças brincam
cada vez menos. A vida corrida dos pais, a pressa do
dia-a-dia, os medos e inseguranças da sociedade
moderna são barreiras às brincadeiras.
Brincar na infância
Atualmente, se perguntarmos a qualquer
pessoa sobre o que é a infância ou sobre sua
importância, ou ainda o que é ser criança, facilmente
surgirá muitas respostas. Mas nem sempre foi assim,
pois muitas crianças não souberam o que era ser
criança ou tiveram infância durante longo período da
História da Humanidade. Na verdade, podemos até
pensar que atualmente, mesmo com toda a evolução
histórica, tecnológica e teórica, ainda muitos
indivíduos pelo mundo não conseguem desfrutar
desse período da vida, intitulado como infância. Esta
é sim uma verdade bastante vergonhosa.
Visitando a História temos que primitivamente
o homem sobrevivia das coletas e da caça. Nômade,
não possuía uma moradia certa. Abrigava-se em
cavernas ou copas de árvores. Entretanto com a
descoberta do fogo, essa realidade extremamente
hostil começa a transformar-se. Com o tempo e o
desenvolvimento da agricultura e da pecuária, o
Felipe Garcia Moura
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homem fixa moradia e sedentariza-se, dando enorme
salto na evolução humana.
E a humanidade desenvolveu-se a tal ponto
que o processo de surgimento das comunidades
torna-se uma necessidade. Com os grupos
instalados, cultivando a terra, e com os animais
domesticados, os instrumentos de trabalho se
aperfeiçoam. O domínio da natureza torna-se um fato
e o homem inicia realmente uma vida em
comunidade, com as primeiras vilas e cidades.
No início da história humana, a família era o
grande grupo. Ensinar e aprender eram uma relação
quase que hereditária.
Dentro do grupo, os conhecimentos eram
transmitidos de geração a geração. Mas com o passar
do tempo e o desenvolvimento tecnológico, e,
principalmente com a invenção e desenvolvimento da
escrita tudo ficou mais fácil.
Quanto à criança, segundo Philippe Ariès, na
Antiguidade, era considerado um adulto em miniatura
por não haver distinção entre o mundo adulto e o
mundo infantil. A criança "ingressava na sociedade
dos adultos".
Na Idade Média, época de grande fertilidade,
porém de grande mortalidade, poucos homens
percorriam todas as etapas da vida. A criança ainda
era considerada adulta em miniatura, e isso ficava
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bem claro nas pinturas da época que retratavam as
famílias.
Ariès (1981, p.17) relata que,
[...] até por volta do século XII, a arte
medieval desconhecia a infância ou
não tentava representá-la. É difícil crer
que essa ausência se devesse à
incompetência ou à falta de habilidade.
É mais provável que não houvesse
lugar para a infância nesse mundo.
Uma miniatura otoniana do séc. XI nos
dá uma ideia impressionante da
deformação que o artista impunha
então aos corpos das crianças, num
sentido que nos parece muito distante
do nosso sentimento e da nossa visão.

Entre os séculos XIV e XVIII, os relatos nos
mostram uma sociedade sem adolescentes. A vida é
dividida em três grandes momentos: a infância
considerada o período da dependência; a idade da
guerra, em que os homens vão defender suas terras
e seus países; e a idade sedentária, que compreende
os homens da lei, adultos. (ARIÈS, 1981)
A Revolução Industrial iniciada na Inglaterra a
partir de 1850 vem desfragmentar o universo das
pessoas, instituindo pouco a pouco, o modo de
produção capitalista. Então, grandes transformações
ocorrem no modo de organização da sociedade. As
mulheres, que estavam confinadas em suas casas,
são “convocadas”, juntamente com suas crianças, a
trabalhar nas indústrias. Indo trabalhar fora de casa,
Felipe Garcia Moura
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fica com uma carga horária exorbitante (cerca de
dezessete horas por dia).
Atualmente, se perguntarmos a qualquer
pessoa sobre o que é a infância ou sobre sua
importância, ou ainda o que é ser criança, facilmente
surgirá muitas respostas. Mas nem sempre foi assim,
pois muitas crianças não souberam o que era ser
criança ou tiveram infância durante longo período da
História da Humanidade. Na verdade, podemos até
pensar que atualmente, mesmo com toda a evolução
histórica, tecnológica e teórica, ainda muitos
indivíduos pelo mundo não conseguem desfrutar
desse período da vida, intitulado como infância. Esta
é sim uma verdade bastante vergonhosa.
Visitando a História temos que primitivamente
o homem sobrevivia das coletas e da caça. Nômade,
não possuía uma moradia certa. Abrigava-se em
cavernas ou copas de árvores. Entretanto com a
descoberta do fogo, essa realidade extremamente
hostil começa a transformar-se, com o tempo e o
desenvolvimento da agricultura e da pecuária, o
homem fixa moradia e sedentariza-se, dando enorme
salto na evolução humana.
E a humanidade desenvolveu-se a tal ponto
que o processo de surgimento das comunidades
torna-se uma necessidade. Com os grupos
instalados, cultivando a terra, e com os animais
domesticados, os instrumentos de trabalho se
aperfeiçoam. O domínio da natureza torna-se um fato
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e o homem inicia realmente uma vida
comunidade, com as primeiras vilas e cidades.

em

No início da história humana, a família era o
grande grupo. Ensinar e aprender eram uma relação
quase que hereditária.
Dentro do grupo, os conhecimentos eram
transmitidos de geração a geração. Mas com o passar
do tempo e o desenvolvimento tecnológico, e,
principalmente com a invenção e desenvolvimento da
escrita tudo ficou mais fácil. Quanto à criança,
segundo Philippe Ariès, na Antiguidade, era
considerado um adulto em miniatura por não haver
distinção entre o mundo adulto e o mundo infantil. A
criança "ingressava na sociedade dos adultos".
Na Idade Média, época de grande fertilidade,
porém de grande mortalidade, poucos homens
percorriam todas as etapas da vida. A criança ainda
era considerada adulta em miniatura, e isso ficava
bem claro nas pinturas da época que retratavam as
famílias.
Ariès (1981, p.17) relata que,
[...] até por volta do século XII, a arte
medieval desconhecia a infância ou
não tentava representá-la. É difícil crer
que essa ausência se devesse à
incompetência ou à falta de habilidade.
É mais provável que não houvesse
lugar para a infância nesse mundo.
Uma miniatura otoniana do séc. XI nos
dá uma ideia impressionante da
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deformação que o artista impunha
então aos corpos das crianças, num
sentido que nos parece muito distante
do nosso sentimento e da nossa visão.

Entre os séculos XIV e XVIII, os relatos nos
mostram uma sociedade sem adolescentes. A vida é
dividida em três grandes momentos: a infância
considerada o período da dependência; a idade da
guerra, em que os homens vão defender suas terras
e seus países; e a idade sedentária, que compreende
os homens da lei, adultos. (ARIÈS, 1981)
A Revolução Industrial iniciada na Inglaterra a
partir de 1850 vem desfragmentar o universo das
pessoas, instituindo pouco a pouco, o modo de
produção capitalista. Então, grandes transformações
ocorrem no modo de organização da sociedade. As
mulheres, que estavam confinadas em suas casas,
são “convocadas”, juntamente com suas crianças, a
trabalhar nas indústrias. Indo trabalhar fora de casa,
fica com uma carga horária exorbitante (cerca de
dezessete horas por dia).
A escola deixou de ser reservada aos clérigos
para se tornar o instrumento normal da iniciação
social, da passagem do estado da infância ao do
adulto. Isto vai exprimir também uma aproximação da
família e das crianças, do sentimento da família e do
sentimento da infância, outrora separados centrou-se
em torno da criança.
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O clima sentimental era agora completamente
diferente mais próximo do nosso, como se a família
moderna tivesse nascido ao mesmo tempo em que a
escola, ou, ao menos, que o hábito geral de educar
as crianças na escola.
É verdade que essa escolarização, tão cheia
de consequências para a formação do sentimento
familiar, não foi imediatamente generalizada, ao
contrário. A extensão da escolaridade às meninas
não se difundiria antes do século XVIII e início do XIX
e no caso dos meninos, a escolarização estendeu-se
primeiro à camada média da hierarquia social. A
criança tornou-se um elemento indispensável da vida
cotidiana, e os adultos passaram a se preocupar com
sua educação, carreira e futuro. Assim, desde o
século XVIII, e até nossos dias, a infância tem sido
estudada e priorizada. Hoje possui diversos
significados e sentidos.
Podemos
delimitar
a
infância
cronologicamente como sendo o período entre zero e
doze anos de idade. Porém, somente isso seria muito
vago, por tratar-se de um período onde inúmeras
transformações físicas, psíquicas, sociais e culturais
ocorrem. Assim, recorrendo a alguns teóricos, no
capítulo seguinte, vamos apresentar algumas de suas
visões sobre a infância e sobre a importância do
brincar.
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APONTAMENTOS PARA O ENSINO DAS ARTES
A PARTIR DA EXPERIÊNCIA DE FAYGA
OSTROWER, UNIVERSOS DA ARTE E ROSA
IAVELBERG COM O PROJETO LÁ VAI MARIA
Gabriela Piernikarz

Resumo
O presente trabalho trata das experiências de ensino
de artes a partir das produções desenvolvidas por
Fayga Ostrower numa fábrica de encadernação com
operários da linha de produção nos anos 70 e da
produção de Rosa Iavelberg no Projeto denominado
“Lá vai Maria” nos anos 2000 com escolas da periferia
da Cidade de São Paulo. O objetivo deste trabalho é
comparar as duas experiências e extrair de ambas
indicativos para o ensino de artes a partir das relações
entre escolas e demais instituições, tais como os
museus.
Palavras-chave: Fayga Ostrower; Rosa Iavelberg;
Ensino de Artes e Escolas periféricas.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho de conclusão de curso traz
a descrição de duas experiências de ensino em artes.
A primeira conduzida por Fayga Ostrower na década
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de 70 numa fábrica de encadernação com operários.
A segunda conduzida por Rosa Iavelberg no Centro
Universitário Maria Antônia na Universidade de São
Paulo. Ambas centradas no ensino de artes para
operários. Sendo a primeira diretamente no chão da
fábrica e a segunda em escolas da periferia de São
Paulo.
No primeiro capítulo procuramos traduzir
aspectos do curso que foi oferecido por Fayga
Ostrower a partir do livro Universos da Arte.
Ressaltamos os aspectos principais do seu curso, tais
como a dinâmica e as relações em que estava envolto
o curso.
No segundo capítulo procuramos traduzir
aspectos do projeto “Lá vai Maria!” que foi oferecido
por Rosa Iavelberg a partir de experiência própria e
apontamentos deixados sobre o projeto nos registros
do Centro Cultural Maria Antônia.
No terceiro e último capítulo fizemos uma
balanço sobre os dois projetos, comparando certos
aspectos e em seguida, deixamos os apontamos
coletados para o ensino de artes.
Desenvolvimento
No livro Universos da Arte de Fayga Ostrower,
ela apresenta os desdobramentos de um curso
teórico ministrado a operários de uma fábrica*
durante seis meses durante a ditadura militar,
trazendo problemas e questionamentos dessas aulas.
Gabriela Piernikarz
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Durante este curso o objetivo principal eram os
princípios básicos da linguagem visual e de análise
crítica. Fayga interligou explicações teóricas a
exercícios práticos feito em aula, imaginando
experimentos que introduzissem de maneira muito
natural certos aspectos da percepção do espaço.
Além disso Fayga acompanhou cada explicação
teórica com análises de obras de arte com dados
sobre os artistas e as épocas abordadas. Em cada
aula procurava retomar os conhecimentos já ganhos
sobre a linguagem artística.
No curso, toda a História da Arte foi abordada
e analisada sem a preocupação de uma sequência
cronológica. Ela prefiriu abordar através dos
problemas teóricos ou estílisticos que estavam sendo
expostos. Desta forma Fayga conseguiu sobre um
mesmo tema comparar ao mesmo tempo soluções
diferentes de épocas diferentes.
O que mais chamou minha atenção ao lêr o
livro foram as diversas perguntas feitas por Fayga e
que faço diariamente quando estou preparando aulas
para meus alunos, como por exemplo quando ela
questiona o sentido do curso.
Como colocar-me diante dos operários e
discursar sobre valores espirituais, quando sabia
perfeitamente que, para a maioria, a grande e
exaustiva tarefa continuava a ser a sobrevivência
material?
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Não seria descaso de minha parte ignorar ou
fingir ignorar isto? Diante de problemas de tamanha
urgência, a própria sensibilidade pode parecer um
aspecto irrelevante da vida. Mas então como discutir
arte?
Parto do princípio que o ideal de ensino é poder
partir de conhecimentos e de vivências dos alunos.
Como diria Paulo Freire “O homem, como um ser
histórico, inserido num permanente movimento de
procura, faz e refaz o seu saber”.
Depois de muita indagação em como seria o formato
e o planejamento das aulas, Fayga chegou a uma
solução:
- As aulas foram realizadas dentro da fábrica e em
horário normal de trabalho.
- As aulas eram 1 x por semana das 9h ás 11hs da
manhã.
- A idade do operários eram dos 20 aos 30 anos e
alguns em torno de 40 anos.
- Os critérios de seleção para participar do curso
tiveram em vista a disponibilidade de tempo que o
operário tinha para poder acompanhar o curso.
- O critério competitividade foi totalmente descartado.
- O número de participante foi estabelecido em torno
de 25 pessoas.
- Não haveria nenhum chefe ou pessoas de
“autoridade” presentes nas aulas.
Gabriela Piernikarz
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- Tirando o quadro negro e o giz, todo o material
utilizado como reproduções e livros ficaram por conta
de Fayga.
- Projetor de slides foi totalmente descartado para
evitar um curso em forma de palestra. “Nós tínhamos
que poder olhar um para o outro”.
As aulas da Fayga, assim como acredito nas
minhas aulas quando as planejo, eram planejadas
mas não engessadas. “Uma aula nascia da outra
aula”.
A aproximação entre operários e Fayga foi
ocorrendo de forma natural e também estrutural. O
barulho das máquinas era tão alto que tinham que
chegar muito próximos uns dos outros para poder
ouvir e escutar o que estava sendo dito. O barulho
serviu para a união acontecer e ao mesmo tempo
acabar com formalidades.
As reproduções foram muito importantes para
o processo de aprendizagem durante o curso porque
proporcionaram um processo de familiarização com o
mundo dos quadros. Ver os quadros tornou-se um
hábito, sem que houvesse nada de extraordinário
nisso. Aos poucos um clima de convivência com a
arte foi se estabelecendo.
Com o tempo Fayga falaria sobre a linguagem
artística, para mostrar como e porque a arte poderia
ser considerada uma linguagem universal. Conseguiu
mostrar como a arte atravessou séculos e milênios e
Gabriela Piernikarz
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ainda consegue preservar significados para os que
vivem hoje e, provavelmente, para aqueles que
viverão amanhã. Conseguir mostrar que a arte surge
como uma linguagem natural dos homens fez com
que os operários perdessem o medo de perguntar e
sentir que aquele curso poderia ser sim para eles. “A
capacidade de perguntar era uma qualidade
tipicamente
humana.
Que
caracterizava
a
consciência do homem, sua abertura e curiosidade
diante dos fenômenos da vida e, sobretudo, a
necessidade de compreender”.
Para Fayga perguntar não era prova de
ignorância, ao contrário, era prova de inteligência!
“Todas as pessoas inteligentes se questionam e
fazem perguntas. As pessoas não inteligentes não
perguntam, pois nunca têm dúvidas acerca de nada.
Seu mundo encolhe, na medida em que vivem”.
Pronto! o espaço para perguntas foi ganhando
cada vez mais espaço.
Fayga sempre deixava claro que veio ensinar,
mas o ponto mais importante foi deixar claro que
também estava aprendendo muito e realmente
estava. Era o tempo inteiro uma troca. E assim as
aulas tinham se tornado um acontecimento
importante na vida da fábrica na vida dos operários e
na vida da Fayga.
Seu tema principal era o espaço. Ela queria
mostrar
o
que
significava
o
conceito:
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Forma=Conteúdo, em termos de estrutura espacial.
Descobrir o espaço e descobrir-se nele representa
para cada indivíduo uma experiência a um só tempo
pessoal e universal. “O espaço é vivência básica para
todos os seres humanos”.
As aulas da Fayga foram divididas entre:
A). Espaço e Expressão
- Movimentação visual.
- Orientação e direções espaciais.
- Intuição – Análises e Sínteses.
B). Elementos Visuais
- Linha.
- Superfície.
- Volume.
- Luz.
- Cor.
C). Composição
- Semelhanças e Contrastes.
- Tensão Espacial – Ritmo.
- Proporções.
D). Estilo
- Arte Pré-Histórica.
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- A Deformação na Arte, Correntes
Estilísticas
Básicas:
Naturalismo,
Idealismo, Expressionismo, Tendências
Surrealistas e Fantásticas.
E). Arte Contemporânea
Com certeza a mais desafiadora de todas,
afinal quando estudamos obras de arte do
nosso tempo, muitas vezes parecem não
ter sentido porque não temos um
distanciamento da obra de arte.
Tive a oportunidade de trabalhar ao lado de
Rosa Iavelberg, Profa. Dra. da Faculdade de
Educação da Universidade de São Paulo e diretora do
Centro Universitário Maria Antonia USP.
Em 2002, Rosa iniciou o trabalho de
coordenação do setor educativo do Centro
Universitário Maria Antonia da Universidade de São
Paulo (CEUMA), órgão da Pró-reitora de Cultura e
Extensão da USP, a convite do professor Lorenzo
Mammì, então diretor daquele centro. A partir de
então, o setor educativo orientou suas ações para a
formação de professores de arte, nas diferentes
linguagens, com maior ênfase em artes visuais e arte
contemporânea. Atuamos tanto na capital quanto na
periferia da cidade de São Paulo, com base no
princípio de que a identidade cultural dos professores
dessas regiões demanda ações educativas e culturais

Gabriela Piernikarz

372

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

que promovam o interesse pela inclusão do ensino da
arte na sala de aula.
Assim, incentiva-se e expande-se o gosto dos
alunos pelo aprendizado da arte. Nossa experiência
em cursos de formação inicial e continuada de
professores em arte das redes pública e privada, em
São Paulo e outros estados do país, levaram-nos a
concluir que a articulação entre o que se ensina na
escola e a produção de cultura local, regional,
nacional e universal de arte, além de ser parte das
didáticas atualizadas do ensino da arte, deve ser
mobilizada pelas instituições culturais que fazem
interface educativa com as escolas.
Um dos projetos que tive o imenso prazer de
fazer parte como educadora em 2003 foi o Lá Vai
Maria, que consistia em levar obras de arte originais
a alunos de escolas cujos professores, em função das
distâncias ou da dificuldade para obter transporte
para todos os alunos, não conseguiam (e ainda não
conseguem) levar os estudantes a mostras de obras
de arte da produção contemporânea.
A arte contemporânea não costuma ser
estudada na maioria das escolas porque seus
conteúdos são estranhos aos professores que, como
a maioria das pessoas, perguntam em face da
produção contemporânea: será que isto é arte?
Portanto, estudar essas obras na sala de aula é uma
proposta que requer encaminhamentos específicos
para lidar com a distância dos professores em relação
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a elas, sobretudo em relação à dificuldade de
deslocamento na cidade de São Paulo para visitar
museus e exposições com seus alunos.
O projeto Lá vai Maria não têm como objetivo
esgotar a pauta de formação continuada de
professores de arte, mas, enquanto intervenções,
podem ter efeito mobilizador do desejo pela formação
continuada. Um professor pode se alimentar por meio
deste projeto e pode ganhar autonomia se eles forem
planejados com este objetivo. Um projeto pode
despertar a atenção para temas importantes da
atualidade a serem trabalhados na sala de aula, ainda
mais quando se origina de uma instituição cultural,
espaço onde convivem artistas, críticos, curadores,
arte educadores entre outros profissionais da arte.
O Projeto Lá Va Maria é o nome do projeto que
reuni obras de arte montadas em um “display”, uma
espécie de mala branca se desdobra em diversas
faces, formando um biombo repleto de obras de arte
contemporâneas inéditas e originais. Essa mala
branca, pouco maior que uma de viagem
convencional, sai do antigo prédio da filosofia na
Maria Antônia e leva esse acervo a escolas públicas,
municipais e estaduais, aproximando os alunos e os
professores da arte original brasileira contemporânea.
As visitas educativas são orientadas por duas
educadoras com grande experiência no trato com o
público, Gabriela Piernikarz e Juliana Abud Villela,
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ambas formadas pela FAAP, Fundação Armando
Alvares Penteado no curso de Artes Visuais.
A visita durava cerca de três horas, onde eram
apresentadas as obras de Laerte, Arnaldo Antunes,
do fotógrafo Gal Oppio, entre outros, num total de oito
artistas. Além das obras expostas, nas laterais
brancas da mala havia também duas pequenas
esculturas de Laura Vinci, as "brancusas", que eram
tateadas pelos alunos, ampliando o processo de
interação e apresentação da arte contemporânea do
Brasil.
Ao término da visita educativa o professor
recebia um livro de apoio para auxiliá-lo nas aulas
seguintes, caso desejasse dar continuidade à visita
mediada pelas educadoras inicialmente.
Segundo a professora Rosa Iavelberg, o
objetivo do material didático era aumentar a liberdade
criativa do educador, fornecendo as bases para
discussões futuras, para a construção do
conhecimento em arte. Neles estavam contidas
informações sobre os artistas, um pouco de história
da arte contemporânea e transparências com
algumas obras, para serem discutidas em aulas
posteriores.
A continuidade do projeto na sala de aula também era
incentivadas por meio de cursos ministrados dentro
do Maria Antônia para os professores que receberam
as visitas.
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Em síntese o projeto Lá Vai Maria tem como objetivo
principal:
- Levar obras de arte originais a espaços onde se
encontra o público de alunos ou de moradores da
cidade que frequentam mostras promovidas ou
apoiadas pela Universidade de São Paulo.
- Oferecer material de apoio didático para que os
professores possam dar continuidade às ações do
projeto em sala de aula.
- Realizar encontro técnico para planejar as
estratégias das ações com os professores e
coordenadores da rede púbica, antes de eles
receberem a visita deste projeto em suas escolas.
- Avaliar as ações junto aos alunos e professores
participantes.
- Realizar visita orientada por arte-educadores nos
espaços onde os projetos são concretizados.
- Levar a arte contemporânea por meio de obras
originais para escolas públicas.
- Incentivar o estudo da arte contemporânea nas
escolas.
- Documentar, pesquisar e avaliar as ações.
Numa geografia afeita à inclusão, esse projeto
inverte a ordem e vai do centro à periferia, deslocando
as obras de seu lugar original para mostrá-las em
outros locais mais distantes.
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Conclusão
O que norteou minha pesquisa foi as
semelhanças e diferenças entre as experiências de
Fayga Ostrower na fábrica Encadernadora Primor
S/A, na cidade do Rio de Janeiro na década de 70
com operários. E, a experiência de Rosa Iavelberg
nas escolas de periferia na cidade de São Paulo dos
anos 2000. Em comum, ambas trabalharam com
operários em diferentes fases de produtividade. Os
primeiros em pleno exercício profissional e os
segundos em formação para o trabalho. Entre as
semelhanças e diferenças observadas notamos:
Em relação aos seus objetivos, o dono da
fábrica, o patrão, tinha como meta qualificar sua
produção. Dado que a fábrica era uma
encadernadora, ou seja, em seus processos havia
várias fases artesanais e manuais, o patrão avaliou
que um curso de qualificação era necessário,
contudo, em razão da época, o curso de qualificação
oferecido aos operários não foi focado em uma
técnica específica, mas sim de base sobre a arte em
geral. Por isso, ao lermos a experiência de Fayga,
notamos que ela oferece um curso completo de
História da Arte para os operários e não algo
específico voltado para a encadernação.
Entre as metas previstas pelo patrão e pela
Fayga estava o desenvolvimento para a sensibilidade
artística. Nota-se uma meta ousada, pois em se
tratando de um ambiente fabril, onde espera-se o
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ríspido e o bruto como presunção da produção, o
dondo da fábrica e a artista/educadora Fayga
buscaram a sensibilidade. Meta ousada e podemos
dizer extemporânea. Extemporânea, pois hoje
abrimos os jornais, ou melhor, os sites, e verificamos
diferentes matérias sobre esse método de oferecer
formação em serviço para os trabalhadores. Uma
empresa como a google, por exemplo, busca em seus
funcionários não só uma extrema formação técnica,
mas criatividade e sensibilidade. E não precisamos
recorrer a empresas que se destacam mundialmente,
empresas menores tem essas práticas entre seus
métodos. Mesmo um banco, hoje, oferece cursos em
busca de desenvolver criatividade e sensibilidade.
No caso em questão, Fayga deixa claro que o
curso de artes oferecido no chão da fábrica era
instrumental. Instrumental, mas sem instrumentos,
por assim dizer, dado que formava em aspectos mais
amplos.
Entre os objetivos, não se esconde que o
patrão busca uma qualificação da mão-de-obra e com
isso se espera aumentar a produção através da
qualificação dos produtos.
Quando comparamos este conjunto de
objetivos com os objetivos do Projeto Lá Vai Maria,
tendo a relação entre a arte e os operários no centro
das questões, notamos uma proposta diferente,
todavia, sem idealização, ou qualquer tipo de
oposição simplista. Entre as metas do referido
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projeto, estava viabilizar o acesso à arte
contemporânea aos jovens trabalhadores, ainda em
período de formação nas escolas. Notemos,
inicialmente, que não tratamos de qualquer arte de
qualquer local ou tempo, mas sim a denominada artecontemporânea produzida no Brasil, especialmente,
em São Paulo.
Este projeto tinha como meta levar arte
contemporânea para operários em formação nas
escolas mais longínquas em relação ao centro da
cidade. Ao chegar no local, duas arte-educadoras
reuniam os estudantes em um espaço especial da
escola, diferente da sala de aula, e trabalhavam com
o aspecto da apreciação da arte-contemporânea. Em
roda, os estudantes e as arte-educadoras discutiam
sobre os objetos expostos, todos originais.
Aqui, ao invés de um patrocínio fabril, o projeto
tinha verbas públicas da Universidade de São Paulo
e elaboração da renomada professora Rosa
Iavelberg. E, na comparação com os objetivos do
projeto de Fayga Ostrower, notamos já a primeira
semelhança, ambos tratam o operário ou o protooperário como seres passivos diante do
conhecimento, pois os ativos na relação educativa
são os externos ao meio. Os externos à fábrica e os
externos à escola. São eles que detêm o
conhecimento e conduzem toda a operação. Sendo a
primeira o despertar da sensibilidade e o segundo o
despertar da apreciação.
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Portanto, no que tange a relação educativa, o
objeto não é a arte produzida por um terceiro, mas
sim os operários que são objetos na relação entre o
patrão da fábrica e o Estado representado pela
Universidade de São Paulo e os mesmos. A arte é um
instrumento para viabilizar a objetificação, pois no
primeiro caso foi utilizada para sensibilizar para a
produção e no segundo para uma apreciação do que
ainda não existia para os alunos, claramente, uma
questão de mercado em termos industriais da cultura.
Destas comparações, extraímos os seguintes
apontamentos para uma prática educativa em artes.
O primeiro é a relação em que se insere o ensino,
nunca deve-se ou pode-se ser desconsiderada, pois
altera a relação com os objetos artísticos, sobretudo,
sua perspectiva. Em outras palavras, o modo como
se utiliza a arte de terceiros interfere na produção e
percepção daqueles que observam e produzem.
O segundo aspecto é o do ensino integral das
artes. Em nenhum momento defende-se que não se
deve despertar a sensibilidade ou a apreciação dos
operários ou operários-estudantes para esta ou
aquela expressão artística, contudo, um ensino
completo de artes inclui a produção artística. E, esta,
não se dá após a apreciação ou sensibilização, ela se
dá ao mesmo tempo de maneira complementar, sob
risco de reprodução de obra já considerada
consagrada. Enfim, ensino de artes pressupõe o
processo completo de ensino e isso significa: ser
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criador de arte; ser o artista que dialoga com outros
artistas com base em suas criações.
Por último, o terceiro aspecto: a criação
mesmo dentro do processo de reprodução. Mesmo
que Fayga tenha sido contratada com fins de
qualificar a força de trabalho para assim aumentar a
produção. E, mesmo que o projeto “Lá vai Maria”
tenha sido concebido para dar acesso e ensinar
apreciar a denominada arte-contemporânea, a vida
em si é um gesto criador e sob os objetivos
planejados acontecem muito mais do que o esperado.
No primeiro caso, como descrito no livro, Fayga relata
que os operários pediram a ela, ao término do curso,
um novo curso. Desta vez, um curso de filosofia. Ora,
algo ocorreu sob o manto da produção, afinal,
ninguém pode controlar o olhar para onde a
sensibilidade aponta. No “Lá vai Maria” a mesma
questão. Se a discussão era sobre arte
contemporânea e por esse critério, somos todos
contemporâneos, a pergunta sempre restava: Por que
a arte da periferia, a arte de pobre, a arte feita aqui
não está no centro dessa roda? Por que não há um
projeto que leve a arte feita aqui para o centro?
Foram algumas das
vivenciadas pelo projeto.

inúmeras

questões
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EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA: UMA
PERSPECTIVA DE INCLUSÃO E DO ESTÍMULO
DA MOBLIDADE
Gilmara Aparecida da Silva Motta

RESUMO
O presente artigo tem como finalidade apresentar a
inclusão e as possibilidades desta nas aulas de
educação física, primando pela efetivação da inclusão
de alunos com necessidades especiais em todos os
âmbitos da educação. Este trabalho reúne
apontamentos que foram presenciados em escolas
de educação básica, contando com aspectos
considerados essenciais para o cumprimento de
exigências para uma convivência respeitosa para as
pessoas nestas condições. O trabalho ainda visa
analisar a formação dos profissionais de educação
física, e se esta contempla ações para que tais
profissionais estejam preparados para atender
educandos nas condições aqui postas.
Palavras-chave:
socialização.
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The purpose of this article is to present the inclusion
and possibilities of this in physical education classes,
emphasizing the effectiveness of the inclusion of
students with special needs in all areas of education.
This work gathers notes that were witnessed in
schools of basic education, counting on aspects
considered essential for the fulfillment of requirements
for a respectful coexistence for the people in these
conditions. The study also aims to analyze the
physical education professional’s formation, and
whether it contemplates actions so that these
professionals are prepared to meet students in the
conditions set forth here.
Keywords:
socialization.

Inclusion,

physical

education,

INTRODUÇÃO
Com as mudanças ocorridas ao longo do
século XIX no continente Europeu e com a concepção
de escola “universal, laica e obrigatória”, tomou forma
um movimento internacional que visava dar a
população em sua totalidade, uma base comum de
instrumentos culturais, instrumentos estes que
permitiriam a equiparação das grandes diferenças
sociais existentes na população. Tal escola,
universalizada, seria uma espécie de instrumento de
compensação, uma cama de conhecimentos comuns
que daria a todos os estudantes mais equidade e
acesso à competição do mercado de trabalho.
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Sob esse prisma, levanta-se a questão acerca
dos alunos que necessitam de atendimento
educacional especializado, que também devem ser
parte integrante desta equidade na qual a escola se
propõe a colocar os seus educandos. Porém, quando
se trata de educação física, inúmeras questões são
levantadas, pois os mais diversos aspectos da
educação especial contam com diferentes tipos de
atendimento, o que se torna uma incógnita para o
professor de educação física no momento de
elaboração de suas atividades.
Sendo assim, a formação deste profissional, a
sua prática pedagógica diferenciada, bem como os
subsídios dos quais o educador necessita para
atender os educandos de maneira eficiente merecem
ser pauta de um estudo aprofundado e de um
levantamento acerca das condições de trabalho para
que tal atendimento atinja os seus objetivos.
INCLUSÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA
Em todo o mundo, desde a década de 1950,
vem acontecendo um amplo processo social que ficou
conhecido como inclusão. A inclusão é a
reestruturação da sociedade como um pré-requisito
para que os portadores de necessidades especiais,
independente da natureza desta necessidade, possa
efetivamente exercer a sua cidadania e participar da
sociedade (Sassaki, 1997). De acordo com o autor, a
inclusão é um processo de amplo espectro, com
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diversas transformações, pequenas e grandes, em
ambientes físicos e principalmente na mentalidade de
todas as pessoas, inclusive da pessoa com
necessidades especiais, para que exista a promoção
de uma sociedade que aceite e valorize as diferenças
individuais e que aprenda a conviver dentro da
diversidade humana, através da compreensão e da
cooperação (Cidade e Freitas, 1997).
Dentro do ambiente escolar, “pressupõe-se
conceitualmente que, todos, sem exceção, devam
participar da vida acadêmica, em escolas ditas
comuns e nas classes ditas regulares, onde deve ser
desenvolvido o trabalho pedagógico que sirva a
todos, indiscriminadamente” (CARVALHO, 1998).
A escola, enquanto espaço inclusivo têm sido
objeto de diversas reflexões e debates, e a ideia de
escola como espaço inclusivo nos leva às dimensões
físicas e atitudinais que permeiam tal ambiente, onde
os mais diferentes elementos, desde a arquitetura,
engenharia até os conhecimentos e valores
coexistem, e, com isso, temos um ambiente cuja
complexidade é inigualável. Diante disto, a discussão
de uma escola acessível a todos tem acarretado
inúmeros debates sobre políticas sociais e programas
de inserção de alunos portadores de necessidades
especiais. O centro da grande polêmica desta
questão está no como realizar a promoção de
políticas e ações concretas para que a inclusão seja
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promovida de maneira efetiva, responsável e
competente. Na área da educação física, tais políticas
que ficaram conhecidas como Educação Física
adaptada surgiram oficialmente em cursos de
graduação, por via da Resolução 3/78 do Conselho
Federal de Educação, o qual preconiza a atuação do
professor de educação física com o portador de
necessidades especiais.
Devido a este fato, é de conhecimento que
vários profissionais de educação física que atuam
hoje em unidades educacionais não receberam
durante sua formação acadêmica conteúdos,
orientações e diretrizes pertinentes às práticas de
inclusão, tampouco acerca da educação física
adaptada. Também é sabido que uma grande parte
das unidades educacionais não é preparada, em
termos de aparelhamento, para receber o aluno que
exige o atendimento educacional especializado, bem
como existem impedimentos arquitetônicos, erros de
projeto, ou ainda os professores não se sentem
preparados para prestar este tipo de atendimento de
forma adequada e que os alunos que não necessitam
do atendimento especializado não foram preparados
acerca de como interagir com os colegas que
precisam deste. Mediante a Isso, a necessidade
eminente de uma melhora nas políticas que envolvem
a estruturação de conteúdos dos cursos de formação
dos profissionais de educação física, é sem dúvida
ponto a ser considerado pelos órgãos responsáveis
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por tal, seja por meio de portarias e determinações do
ministério da educação, seja pela organização de
eventos, simpósios, debates e outras práticas que
levem os profissionais da área a levantarem
possibilidades de que se tenha um efetivo e melhor
preparo no âmbito da educação física adaptada, bem
como no atendimento educacional especializado para
os alunos de educação física.
De acordo com Bueno e Resa (1995), a
Educação Física Adaptada não é uma área
totalmente diferente da Educação Física em seus
conteúdos, mas engloba técnicas, métodos e
maneiras de organização que podem ser aplicados ao
aluno que demanda atendimento educacional
especializado. Deve ser um processo de atuação
docente, permeado por planejamento e que vise
atender às necessidades dos educandos.
Sendo assim, quando na escola os educandos
portadores de alguma necessidade especial, sendo
esta leve ou moderada, podem ser incluídos nas
atividades convencionais que fazem parte do
programa de Educação Física, levando em
consideração a necessidade de alguns cuidados e de
adaptações para que as dificuldades ou
impedimentos sejam minimizados. As atividades
destinadas às crianças, principalmente as que
envolvem brincadeiras e jogos, devem contar sempre
com um caráter lúdico, favorecendo as situações
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onde o educando possa aprender a lidar com suas
falhas e seus êxitos. Ainda pode ser colocado em
pauta o esporte, como item de auxílio ao
aprimoramento de personalidade das pessoas com
necessidades especiais (Bueno e Resa, 1995).
ASPECTOS POSITIVOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA
A Educação física como conhecemos,
enquanto disciplina curricular e parte da grade da
educação básica, não pode ser encarada como uma
parte neutra do processo educacional atual,
tampouco ser neutra no processo de realização de
uma educação inclusiva. Conforme ela é parte
integrante do currículo básico, pode ser colocada, por
muitas vezes, como um mero coadjuvante, ou ainda
como um impedimento para que a escola seja ou se
torne um ambiente inclusivo, porém, tal papel não
pode ser atrelado à educação física, que além de
atuar como facilitador do equilíbrio corpo/mente
trabalha como uma ruptura de barreiras, fazendo com
que os alunos tenham uma maior atuação no campo
social devido aos mais diversos contatos que
acontecem com os seus pares, independentemente
de sua condição física e das necessidades especiais.
A discussão acerca da educação inclusiva tem sido
insuficiente no nosso país, muito provavelmente pelo
fato discriminatório sofrido pela educação física, onde
muitos profissionais da educação a considerem não
essencial para o processo de inclusão social ou
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escolar, o que é um erro quando se tem a educação
física como disciplina que aproxima a todos fazendo
com que os alunos conheçam o próprio corpo, seus
limites, conheçam os demais colegas e troquem as
mais diversas experiências com eles, atuando
constantemente no campo social.
Os fatores que fazem com que a educação
física não seja vista como um ponto crucial na
construção de uma escola inclusiva são vários.
Citamos em primeira instancia, o fato dos conteúdos
de educação física apresentarem um grau de
determinação e rigidez reduzido, quando comparado
com outras disciplinas da grade. O profissional de
educação física tem uma flexibilidade maior quando
da organização de seus conteúdos para que os
alunos os vivenciem ou absorvam em suas
atividades. Tal redução da cobrança no conteúdo é
constantemente julgada como sendo de ajuda para
aqueles alunos que sentem uma determinada
dificuldade em realizar o que os professores solicitam,
e tais professores sentem-se de mãos atadas devido
às exigências programáticas. Desta forma, a
educação física acaba sendo considerado um campo
curricular que possibilita a inclusão de uma maneira
mais fácil por conta da flexibilidade posta aos seus
conteúdos, o que faria com que fosse possível uma
maior flexibilização curricular, onde tanto os alunos
ditos normais como os que necessitam de
atendimento educacional especializado teriam
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recursos para que atendessem as propostas do
professor.
Tal facilidade, porém, não pode ser tomada
como uma simples ocupação de tempo pelos alunos
e pelos professores das demais áreas, uma vez que
a educação física é parte da base curricular.
Eventuais dispensas podem acontecer, mas nunca
em caráter facilitador para a obtenção de menção por
parte dos alunos. Os casos especiais previstos pela
lei 9.394/96 são para alunos que cumpram uma
jornada de trabalho de seis ou mais horas, tenham
mais de 30 anos, prestem serviço militar ou estejam
obrigados à prática física semelhante. Também
entram nesse grupo, adolescentes e crianças que
tenham alguma condição de saúde que não permita a
execução frequente de exercícios e estudantes
grávidas ou que tenham filhos, casos em que as aulas
de Educação Física são facultativas.
Podemos citar também que os profissionais de
educação física são vistos como profissionais que
conseguem respostas mais positivas dos alunos em
relação aos outros professores das demais disciplinas
do currículo. Tal fato pode ser atribuído aos aspectos
expressivos da disciplina, da liberdade de
movimentação e do diálogo, que por muitas vezes, é
mais aberto em meio às atividades físicas propostas
pelos professores. Estes ainda são considerados
como profissionais que tem maior facilidade com a
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inclusão, tendo uma gama menor de problemas a
serem levantados e serem mais resolutivos quando
estes aparecem. Tal imagem do professor de
educação física torna-se importante em sua
identidade, sendo uma imagem positiva e inspiradora
para muitos dos alunos, e por isso ele é solicitado com
certa frequência para participação de projetos que
tem como proposta algum fator inovador.
A educação física ainda conta como fator
positivo, no que tange à inclusão, a enorme
possibilidade de participação, mesmo daqueles
alunos que evidenciam alguma dificuldade. Tal fato
pode ser comprovado pela presença quase que
obrigatória dos profissionais de educação física nos
planos curriculares parciais, que são elaborados para
alunos do atendimento educacional especializado.
Este profissional aparece no papel central da
adaptação das tarefas relacionadas ao movimento e
a motricidade dos alunos em questão, e por inúmeras
vezes, aparecem como únicos mediadores de
atividades que envolvem expressão corporal para que
o conceito de inclusão seja de fato executado de
forma satisfatória, ainda que em alguns casos o
professor de educação física não tenha a formação
pertinente para este tipo de trabalho. Quando se
trabalha com o corpo e o movimento, é ele quem torna
possível a não diferenciação dos portadores de
necessidades especiais e os demais alunos.
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EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA
Num momento anterior à definição do conceito
de educação inclusiva, a educação trilhou um
caminho diverso à educação especial, pois a visão
que se tinha acerca das limitações dos alunos de
atendimento educacional especializado era vinculada
à incapacidade, a doença, e de algo que impedia o
educando de aprender com os demais pares. Neste
contexto, pode-se fazer uma relação da educação
física geral com a educação física adaptada.
A educação física apresentava como
concepção, um modelo de corpo no qual o aluno AEE
não se encaixava nos padrões estabelecidos por tal
concepção, o que fez com que a educação física
adaptada tomasse um rumo desvinculado para que
essa clientela específica pudesse ser atendida.
Porém,
considerando-se
as
novas
teorias
educacionais, ou seja, a perspectiva de inclusão, não
se pode mais admitir que a educação física possa
estar desvinculada da educação física adaptada.
Ficam claros os objetivos de uma e de outra, que
seriam incompatíveis, porém, tal teoria inclusiva
surge para que se façam questionamentos acerca da
prática social existente, em especial, na educação
física e que o paradigma de educação inclusiva não é
voltado apenas para os alunos do atendimento
educacional especializado, mas sim a todos os alunos
que sofrem com algum tipo de exclusão social. O
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trabalho é feito no mesmo espaço e ao mesmo tempo,
com todos os alunos, e o enriquecedor desta prática
são seus comportamentos, diferentes habilidades,
capacidades e bagagem que trazem do seu meio de
convívio social.
Com isso, a adaptação da educação física não
se faz somente para os educandos que sofrem com
algum tipo de limitação motora, mas sim com todos
aqueles que são colocados à margem da sociedade
por quaisquer motivos, onde o papel da educação
física adaptada é não só inclusivo, mas integrador,
fazendo com que se enxerguem as diferenças de
cada um e ainda a parcela de contribuição que estes
podem dar, sendo que todos têm algo a contribuir em
algum aspecto.
Ainda assim, os estudos da educação física
adaptada não contam com esta parcela da sociedade
que, apesar de não necessitarem de nenhum tipo de
atendimento especializado, necessitam de práticas
inclusivas. No tocante a isso, cabe ao profissional da
educação física, bem como qualquer outro das
demais áreas, fazer aportes e aplicar outras práticas
que são amplamente difundidas no dia a dia, tanto no
meio social quanto no meio escolar, para atender os
estudantes colocados em situação de discriminação
ou vulnerabilidade social, fazendo com que se sintam
aceitos, ainda que apenas naquele momento. Os
reflexos de tais ações serão percebidos, ainda que
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em médio prazo, nos demais ambientes da escola, de
acordo com a assertividade da aplicação do trabalho.
É de conhecimento que a educação física
pouco progrediu no campo da inclusão, e foram feitos
poucos estudos que focassem na discussão que
abordem tal tema e que deem norte para a educação
física adaptada, inclusive considerando-a eixo para a
perspectiva escolar. É inegável que a educação física
e os esportes adaptados tenham uma enorme
importância
no
atendimento
educacional
especializado, mas se deve ter em mente que tal
importância deve ser correspondida em preparo para
aqueles que irão de fato colocá-la em prática, e tais
conhecimentos, que como já citado receberam
poucos estudos, devem transpor os muros das
universidades e caminharem em direção às escolas
públicas, local onde se concentram os maiores
problemas, sejam eles sociais ou profissionais. A falta
de informação no campo do atendimento
especializado, e as dificuldades dos profissionais de
educação física fazem com que o trabalho deste
profissional seja mais dificultoso, caso em que a
devida atenção para o tema e uma maior
disponibilidade de eventos que propiciassem a
formação dos profissionais seria de grande auxilio na
evolução das práticas pedagógicas voltadas para os
alunos AEE.
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Outra questão de grande importante que surge
em decorrência do paradigma da inclusão foi a
possibilidade de uma reflexão acerca do sistema
educacional brasileiro, e que nos leva a um repensar
sobre a educação física e principalmente escolar.
Entendemos que é preciso romper com a atual
organicidade escolar, buscar novos princípios
filosóficos como diretriz para a educação/educação
física, inclusive em sua modalidade adaptada,
buscando compreender que os homens são
diferentes e é na diferença que ocorre a compreensão
dos seus limites e possibilidades, é preciso
redimensionar o tempo e o espaço do trabalho
escolar, flexibilizar os conteúdos rompendo com a
compartimentalização dos saberes, e ainda aprender
a lidar com o uno e o diverso simultaneamente, que
é, no nosso entendimento, o grande desafio para a
educação/educação física neste século XXI.
CONCLUSÃO
Determinados fatores quando se analisa a
realidade das instituições de ensino, as atitudes, a
formação e o apoio dos quais o professor de
educação física conta quando se fala de educação
inclusiva é a base fundamental para o estudo
apresentado neste artigo. Tomando como ponto
inicial a avaliação das práticas já existentes e,
consequentemente, a atuação na desconstrução de
uma série de preceitos já estabelecidos, podemos
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pontuar como fatores que podem levar o profissional
da educação física a usar efetivamente os recursos
de que dispõe para a educação inclusiva, a formação
inicial e contínua a ser adotada pelas instituições de
ensino e estabelecida como obrigatória pelo poder
público competente para tal, bem como a elaboração
de grupos de estudos para o desenvolvimento de
novas políticas e práticas. A formação do profissional
de educação física deve ter em pauta conteúdos onde
não se subsidie unicamente a competição, mas ao
contrário disso, deve ter a sua maioria pautada na
colaboração, cooperação e respeito.
O apoio dado aos professores de educação
física deve ser dado por quem possa constituir um
"amigo crítico", o qual fará com que o professor possa
iniciar um processo de reflexão para que este possa
pautar as suas ações na resolução de eventuais
problemas, seguindo uma linha própria, ainda que
embasada em outras linhas teóricas, mas que o faça
capaz de atingir seus próprios resultados. Em suma,
deve ser um apoio especializado que quando
necessário é específico e capaz de analisar com
profundidade os problemas mais complexos da
disciplina de educação física, tanto convencional
como adaptada.
O componente curricular de
educação física pode, com o investimento e atenção
adequados, ser efetivamente uma área-chave para
tornar a educação mais inclusiva e pode ainda, ser
um campo privilegiado de experimentação, de
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inovação e de melhoria da qualidade pedagógica na
escola.
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A IMPORTÂNCIA DE CONTAR HISTÓRIAS PARA
AS CRIANÇAS
Gisele Celestino de Góis

Resumo
Recebemos durante a vida instrução familiar, social,
religiosa e escolar. Mas é na escola que a criança
deixa de ser criança e passa a ser adulto, no sentido
de criar responsabilidades. Pensando nisto devemos
criar, em nossas aulas, um ambiente que seja mais
próximo do universo infantil. Propiciar aulas
dinâmicas e divertidas em que eles aprendam
brincando. Nos distanciarmos de padrões de
comportamento, da ideia de educação bancária, do
ensino tradicional, das aulas monótonas, para que
possamos cativar nossos alunos. Para isto devemos
entender o mundo infantil. As práticas pedagógicas
devem ter como eixo norteador a brincadeira e a
interação por meio de diferentes linguagens: música,
dança, cinema, teatro, poesia, literatura entre outras.
Por meio da linguagem o ser humano pode ter acesso
a outras realidades sem passar pela experiência
concreta, desta forma a criança passa a ter acesso a
mundos distantes e imaginários. Histórias infantis são
uma importante ferramenta na formação da
identidade e valores de toda criança. Além de ajudar
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a desenvolver o imaginário, capacidades cognitivas e
a inteligência emocional dos educandos, elas também
podem ser uma valiosa oportunidade para momentos
de maior vínculo com os professores. O hábito da
leitura e contação de histórias exercita a proximidade
e auxilia para que alunos e professores construam
juntos um ambiente de confiança e contato. Contar
histórias pode ajudar a criança a acompanhar melhor
os currículos escolares e desenvolver habilidades
orais, de leitura, escrita e temas gerais, estimulando
o gosto pelo conhecimento, pela literatura e pelo ato
de aprender.
Palavras – chaves:
Aprendizagem.

Histórias,

Brincadeiras,

Absctrat
We receive family, social, religious and school
instruction throughout life. But it is in school that the
child ceases to be a child and becomes an adult (in
the sense of creating responsibilities). Thinking about
this we should create, in our classes, an environment
that is closer to the universe of children. Provide
dynamic and fun classes in which they learn by
playing. To distance ourselves from behavior patterns,
the idea of banking education, traditional teaching,
monotonous lessons, so that we can captivate our
students. For this we must understand the world of
children. Pedagogical practices should be based on
play and interaction through different languages:
music, dance, cinema, theater, poetry, literature and
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others. Through language the human being can have
access to other realities without going through the
concrete experience, in this way the child has access
to distant and imaginary worlds. Children's stories are
an important tool in shaping the identity and values of
every child. In addition to helping to develop students'
imagery, cognitive abilities and emotional intelligence,
they can also be a valuable opportunity for times of
greater bonding with teachers. Habit exercises
closeness and helps students and teachers build
together an environment of trust and contact.
Storytelling can help the child better follow school
curricula and develop oral, reading, writing, and
general writing skills, stimulating a taste for
knowledge, literature, and the act of learning.
Key - words: Stories, Jokes, Learning.
INTRODUÇÃO
De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), a infância é o período que vai do
nascimento até os 12 anos incompletos, e a
adolescência como a etapa da vida compreendida
entre os 12 e os 18 anos de idade. A lei define que a
criança e o adolescente usufruam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana e devem
ter acesso a todas as oportunidades e condições
necessárias ao seu desenvolvimento físico, mental,
moral, espiritual e social. Estabelece, ainda, em seu
artigo 4º que:
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É dever da família, da comunidade, da
sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a
efetivação dos direitos referentes à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao
esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e
comunitária.

O tema central do presente trabalho é a
Literatura infantil, com foco na contação de histórias
como prática pedagógica e ainda como instrumento
possibilitador do desenvolvimento e de comunicação
entre crianças e entre crianças e o professor.
“Leitura é um dos meios mais eficazes de
desenvolvimento sistemático da linguagem e da
personalidade. Trabalhar com a linguagem é
trabalhar com o homem.” Bamberge (1995, p. 13)
Tendo como objetivo a reflexão sobre práticas
pedagógicas
que
auxiliem
o
aluno
no
desenvolvimento de suas potencialidades e que
auxiliem, também, em seu rendimento escolar, tanto
como estudantes, como no aperfeiçoamento de sua
personalidade.
Freire (2005) afirma que a leitura de mundo
antecede à da palavra, significa que desde que
nascemos somos leitores do mundo e nossas ações
decorrem dessa leitura, o que é fundamental para
inspirar sentimentos, valores e condutas, por isso, a
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leitura exerce um papel importante no crescimento
intelectual, crítico e criativo do aluno.
Uma história quando contada tem o poder de
encantar aquele que ouve. De acordo com Bruno
Bettelheim (2009, p.27):
“Para atingir integralmente suas
propensões
consoladoras,
seus
significados simbólicos e, acima de tudo
seus significados interpessoais, o conto
de fadas deveria ser contado em vez de
lido. Se ele é lido, deve ser lido com um
envolvimento emocional na estória e na
criança, com empatia pelo que a estória
pode significar para ela. Contar é
preferível a ler porque permite uma
maior flexibilidade.”

Com isso faz-se necessário que nos
conscientizemos
enquanto
educadores,
da
responsabilidade diante da importância da leitura
para a vida social e cultural do educando. E a escola,
por sua vez, tem o papel de valorizar o livro, como
algo que é para ser utilizado e não apenas guardado,
indicando diretrizes e incentivando a prática.
Izabel Neves Ferreira em seu livro “Caminhos
de Aprender” (p. 44, 1993) afirma:
“A concretização de uma proposta só
se faz quando os professores se
conscientizam dos princípios que a
fundamentam,
experimentam
na
prática as ações decorrentes destes
princípios, discutem suas dúvidas,
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contradições
encontradas”.

e

as

dificuldades

Coelho (2000) destaca a importância de
apresentar a Literatura à criança com textos em
formatos adequados a sua faixa etária, destaca,
também, que há categorias de leitores e os classifica
de acordo com a idade, seu desenvolvimento
cronológico, amadurecimento entre ouros fatores.
Outra tarefa importante é a escolha do espaço
para leitura. Deve ser acolhedor, preparado de acordo
com as necessidades da criança, além de confortável
deve ser convidativo. Trabalhar com diversos
materiais como, fantoches, massinha de modelar e
acessórios para dramatização no momento da leitura
permitem que a história seja envolvente e marcante
na vida da criança.
Ao escutar histórias, por exemplo, as crianças
podem identificar a herança social simbólica comum
que integram a realidade em uma determinada
sociedade. Reconhecendo, assim, as diversidades e
seus lugares no mundo. Porém uma questão foi se
levantando na elaboração deste trabalho: Qual a
contribuição das histórias narradas oralmente para a
formação do aluno como leitor?
Diante desta questão faz-se necessário uma
análise das possíveis consequências da contação de
histórias para formação de leitores que se encontram
nos anos iniciais de sua formação escolar.
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O processo de análise para realização da
pesquisa foi feita com base em alunos do 2º ano do
ensino fundamental, e a escolha da série se deu pela
importância de seu ingresso e conclusão desta etapa
da educação básica, pois este aluno além do que
aprender conteúdos, valores e atitudes em relação
aos saberes, tem que enfrentar o desafio de se
adaptar as rotinas da vida escolar.
(...) a história é importante alimento da
imaginação.
Permite
a
autoidentificação, favorecendo a aceitação
de situações desagradáveis, ajuda a
resolver conflitos, acenando com a
esperança. Agrada a todos, de modo
geral, sem distinção de idade, de
classe social, de circunstância de vida.
Descobrir isso e pratica-lo é uma
forma de incorporar a arte à vida (...)
(Coelho, 1997, p.12)

Para Coelho (1997), a contação de histórias
ajuda o educando a aquieta-se, prendendo sua
atenção, informando e socializando.
Contar histórias diariamente estimula a um
contato mais próximo entre professores e alunos,
além de propiciar interação entre as crianças,
estimulando a imaginação, criatividade, o pensar.
Proporcionando, assim, o desenvolvimento da
criança na forma de expressão e na interação social.
Como afirma Meireles (1984, p.123): “Se a
criança desde cedo fosse posta em contato com
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obras-primas, é possível que sua formação se
processasse de modo mais perfeito”.
A presente pesquisa em um primeiro momento,
tratar- se- à da história e surgimento da Literatura
infantil e suas origens no Brasil, abordando assim, a
importância da contação de histórias para o
desenvolvimento cognitivo e social da criança.
Em seguida será discutido as diversas opções
e sugestões de recursos que poderão ser usadas
para auxiliar no ato de contar histórias e aguçar a
imaginação, no espaço da educação infantil e a
importância do planejamento para a execução dessa
prática na rotina escolar.
DESENVOLVIMENTO
Habilidades e Competências
Uma das mais antigas formas de expressão do
ser é a arte de contar histórias, pois a partir desta
forma de expressão é possível compartilhar
sentimentos, emoções, experiências. Para Leardini (
2006, p. 26) contar histórias é uma forma de “
encantar crianças e adultos com a magia que
representa”.
Com o objetivo de ensinar valores e a enfrentar
a realidade social propiciando a adoção de hábitos,
surgem os primeiros livros para crianças, escrito por
professores no final do séc. XVII e no Brasil no final
do séc. XIX. Desta forma a história infantil resulta da
inteligência amadurecida de quem conhece por
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estudo, as qualidades e requisitos que se encontram
numa narrativa destinada a criança.
Para Freire (1989, p. 37), no momento em que
a criança começa a se comunicar, ela representa
suas ações e, para isso, “penetra num mundo
extremamente diferente do mundo dos adultos, que é
o mundo da fantasia, do faz de conta.”
Sendo assim pode-se afirmar que os livros
promovem emoções, o prazer, o entretenimento além
de informar e preparar.
Segundo Cunha (1999), a história da Literatura
iniciou-se no século XVIII quando a criança passou a
ser considerada uma pessoa diferente do adulto,
possuindo necessidades e características próprias.
Assim, deveria receber uma educação diferente
daquela que a preparava para a vida adulta.
Inicialmente a criança acompanhava a vida social do
adulto, participando dos mesmos eventos que ele.
Além disso, estava em contato constante com a
Literatura do adulto. Havia dois tipos de crianças, que
possuíam diferentes acessos à Literatura. As crianças
da burguesia eram orientadas por preceptores e liam,
na maioria das vezes, clássicos. Em contrapartida, as
crianças das classes inferiores liam ou ouviam as
histórias de cavalarias e ainda as lendas e contos
folclóricos, os quais formavam uma literatura de
cordel que interessava muito as classes populares.
Ainda segundo esse autor, é evidente a estreita
ligação da literatura infantil com a pedagogia, quando
Gisele Celestino de Góis
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é marcante, em toda Europa, a importância que
assumem os grandes educadores da época ao
criarem uma literatura diferenciada para crianças e
jovens.
Para que houvesse uma Literatura infantil fezse necessário a adaptação dos clássicos e o folclore
tornou-se contos de fadas, ainda assim não eram
totalmente voltados para crianças. Os pedagogos
foram os primeiros a criar livros infantis, porém, o
único objetivo era prática pedagógica. Como aponta
Goés ( 1991, p. 49):
[...] nos começos da literatura infantil
estava a Pedagogia e que, ainda hoje,
muitas vezes, pedagogia e literatura
infantil vão de mãos dadas, às vezes
como boas amigas, e outras, a
maioria, sofrendo a literatura, como
uma pobre e bela Cinderela, a dura
perseguição de sua pedagógica e
insidiosa madrasta.

De acordo com Zilberman Lajolo (1993, p.17),
“Eram os clássicos europeus que forneciam o
material para as adaptações que precederam a
propriedade dita produção brasileira de literatura
infantil”.
As fontes iniciais da literatura infantil foram
marcadas por Perrault e depois pelos irmãos Grimm,
colecionadores das histórias folclóricas que tiveram
seus contos republicados e adaptados diversas
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vezes. Atualmente, essas obras permanecem, porém
com algumas modificações.
No Brasil, a Literatura inicia-se com obras
pedagógicas, no entanto adaptadas de produções
portuguesas. É no século XX, com Monteiro Lobato,
que tem início à verdadeira literatura infantil brasileira,
com uma obra variada quanto a gênero e orientação
marcados pelos aspectos didáticos e também pela
exploração do folclore ou da imaginação.
A Literatura infantil enriquece a imaginação da
criança, ensinando-a a usar o raciocínio.
A história infantil é narrada em um ou mais
episódios verídicos ou não, com enredo simples e
complexo, que possa ser apresentado ao público
infantil. Para que o leitor consiga uma boa leitura é
necessário haver interação de leitor com o texto,
devido a isso a leitura deve ser parte de cotidiano.
Ao ouvir a história, o aluno a visualiza,
vivenciando e imaginando, criando sua própria
vivência, sua própria história, tornando a arte do
contador numa atividade lúdica de transmissão do
conhecimento e interação social. Pois nas histórias
aparecem fatos reais de fantasia, situando o aluno
dentro do contexto. A mesma vai, à medida, em que
os fatos vão sendo relatados, podendo falar sobre o
clima, sobre a vegetação, sobre a forma como, cada
criança, chega à escola e suas dependências, os
alunos, os professores.
Gisele Celestino de Góis
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Contar histórias em sala de aula
Um dos objetivos da Educação Infantil é
trabalhar o desenvolvimento das funções psíquicas
superiores, como a imaginação e a criatividade.
As infâncias são diversas. Crianças são atores
sociais com identidades e atuações próprias, que
passam por diferentes processos físicos, cognitivos e
emocionais, vêm de contextos distintos, têm
necessidades
específicas
e
características
individuais, como sexo, idade, etnia, raça e classe
social. Crianças são detentoras de direitos e deveres.
As crianças do mundo atual são reconhecidas na
sociedade cada vez mais como sujeitos de direito,
deveres e como atores sociais, com identidades e
atuações próprias. Crianças têm direito a acessar
múltiplas linguagens, inclusive a escrita. Nessa fase,
a escola deve promover, além da convivência com o
lúdico, a leitura e a produção textual de forma
integrada às aprendizagens dos diferentes
Componentes Curriculares. Por outro lado, não deve
forçar a alfabetização precoce ou obrigar as crianças
a aprender a ler, escrever por meio de exercícios
enfadonhos e inadequados para a sua faixa etária.
A brincadeira é um direito fundamental da
criança. O brincar constitui-se em oportunidade de
interação com os outros, de apropriação cultural e de
tomada de decisões capazes de tornar a
aprendizagem mais significativa. Atividades lúdicas e
desafiadoras facilitam e mobilizam a aprendizagem
Gisele Celestino de Góis
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escolar. Jogos e brincadeiras contribuem de forma
preponderante para o desenvolvimento das crianças,
pois permitem que elas vivenciem diferentes papéis,
façam descobertas de si e do outro, ampliando as
suas relações interpessoais e contribuindo para
desenvolver o raciocínio e a criatividade
(RODRIGUES, 2013, p. 10). Também promovem a
apropriação do Sistema de Escrita Alfabético (SEA),
bem como auxiliam o trabalho pedagógico com outros
componentes curriculares. A sala de aula, o pátio, o
parque e a brinquedoteca têm grande significado para
as crianças e podem auxiliar na aprendizagem.
Espaços escolares diversificados são potencialmente
lúdicos e adequados ao desenvolvimento das ações
pedagógicas.
Com a intenção de contar histórias infantis,
fazendo reflexões críticas construtivas com os alunos,
foi desenvolvido, na escola municipal Dom José
Gaspar, localizada na Rua Olga Fadel Abarca, s/n –
Jardim Santa Teresinha, na cidade de São Paulo –
SP, atividades linguísticas de leitura (contação de
história) voltadas para o lúdico, utilizado como
estratégia metodológica para que os alunos
pudessem desenvolver suas competências leitoras.
O Lúdico, por sua vez, está relacionado ao
desenvolvimento infantil e a construção do
conhecimento, tendo sua importância também, na
prática de leitura, sendo um fator positivo durante o
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período da infância, desenvolvendo espontaneidade
na construção do sistema de representação.
Nesta escola é desenvolvido, na sala de aula,
um trabalho de contar histórias para crianças, onde
são utilizadas algumas técnicas, além das crianças
ouvirem as histórias, elas acabam por participar do
trabalho de produção destes materiais, tornando- os
mais concretos e mais próximos do seu mundo
imaginário, assim criando estímulos e criatividade,
tornando mais a atenção voltada para a história. É de
fato muito importante que a criança saiba reconhecer
o seu trabalho, e com a ajuda do professor fazer com
que se torne significativo e prazeroso, mesmo que
seja demonstrado discretamente por elas.
Histórias contadas através de algumas
técnicas, é um caminho para atrair a curiosidade das
crianças.
Devido à problemas institucionais (ambiente
oferecido) e sociais (condições de vida) o ato de
contar história em sala de aula para alunos das séries
iniciais do ensino fundamental nem sempre pode ser
considerado uma tarefa fácil.
Porém o desenvolvimento deste trabalho traz
muitas retribuições com respostas representativas e
construtivas. ‘Acreditar’ na criança é a palavra chave
para a concretização de um trabalho a ser
desenvolvido, sempre buscando melhores formas de
trabalho e principalmente repensando a prática
Gisele Celestino de Góis
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pedagógica através da nossa vivência em sala de
aula.
Ah, é bom saber começar o momento
da contação, talvez do melhor jeito que
as histórias sempre começaram,
através da senha mágica ¨Era uma
vez...¨, ou qualquer outra forma que
agrade ao contador e aos ouvintes...
Ah, e segurar o escutador desde o
início, pois se ele se desinteressa de
cara, não vai ser na metade ou quase
no finalzinho que vai mergulhar... Ah,
não precisa ter pressa em acabar, ao
contrário, ir curtindo o ritmo e tempo
que cada narrativa pede e até exige...
E é bom saber dizer que a história
acabou de um jeito especial: Entrou
por uma porta, saiu pela outra, quem
quiser que conte outra...¨ Ou com
outro refrão que faça parte do jogo
cúmplice entre a criança e o narrador...
(ABRAMOVICH, 1989, p.21-22).

A leitura de histórias para crianças é algo de
suma importância pois, além de enriquecer o
vocabulário e aprimorar suas formas de interpretação,
é fundamental para que a mesma possa apropriar-se
de um imaginário social.
A prática de leitura desde a infância, permite
que a criança torne este exercício de leitura como
parte de sua rotina, tornando-se, assim, um adulto
crítico e que saiba interpretar um texto corretamente.
Técnicas que são usadas para contar histórias.
Gisele Celestino de Góis
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Em tempos passados era bem diferente a
maneira como adultos lidavam com as crianças,
normalmente as crianças eram tratadas como adultos
e cabiam a elas
decisões e comportamentos
maduros. Atualmente sabe-se muito mais sobre como
lidar com as crianças e, sabemos também, da
importância
das
brincadeiras
para
seu
desenvolvimento sensorial, motor, emocional e
comportamental. Fazermos uso de brincadeiras nas
relações com crianças é algo positivo para o
desenvolvimento
de comportamentos sociais
importantes e melhorias nas interações sociais.
De acordo com o Referencial Curricular para a
Educação Infantil (1998, v3 p. 143) “a leitura de
histórias é um momento em que a criança pode
conhecer a forma de viver, pensar, agir e o universo
de valores, costumes e comportamentos de outras
culturas situadas em outros tempos e lugares que não
o seu”.
Há unanimidade entre os educadores ao dizer
que cada criança é um sujeito único, que elas não são
iguais. Mas na prática, muitos apresentam um
planejamento que aponta para a uniformidade,
divergindo a concepção de criança e a sua prática
pedagógica.
As histórias poderão ser contadas de acordo
com as expectativas das crianças, se o professor
conhecer as necessidades e qualidades da turma,
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poderá desenvolver
individual.

trabalhos

em

grupos

ou

Para contar uma história – seja qual for
– é bom saber como se faz. Afinal, nela
se descobrem palavras novas, se
entra em contato com a música e com
a sonoridade das frases, dos nomes...
Se capta o ritmo, a cadência do conto,
fluindo como uma canção... Ou se
brinca com a melodia dos versos, com
o acerto das rimas, com o jogo das
palavras... Contar histórias é uma
arte... e tão linda!!! É ela que equilibra
o que é ouvido com o que é sentido, e
por isso não é nem remotamente
declaração ou teatro... Ela é o uso
simples e harmônico da voz.
(ABRAMOVICH, 1989, p.18)

Livros com ilustrações poderão ser utilizados
pelo professor, que irá contar e mostrará as figuras.
Dramatizar a história, fazendo vozes, imitando sons,
andar, dançar e tudo mais que os personagens
fizerem, é muito importante para definir a tela que está
sendo pintada na mente do ouvinte. Incorporar
sentimentos como tristezas, alegrias, medos,
entusiasmos, etc.
É importante que o professor sempre conte a
história da mesma forma que contou pela primeira
vez, assim a obra tornar-se-á permanente na mente
do ouvinte.
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A literatura infantil não se resume, apenas, ao
prazer que a criança sente em ouvir histórias, vai
muito além, como por exemplo, auxiliando a construir
os primeiros sentimentos da criança, a noção de
valores e estímulo de ideias.
O educador deve ter uma postura ativa e
estimuladora para assim conseguir estimular futuros
leitores com raciocínio criativo e crítico. Como afirma
AbraLmovich (1997, p. 17 )
É ouvindo histórias que se pode sentir
(também) emoções importantes, como
a tristeza, a raiva, a irritação, o bemestar, o medo, a alegria, o pavor, a
insegurança, a tranquilidade, e tantas
outras mais, e viver profundamente o
que as narrativas provoca em quem as
ouve.

Utilizando esta técnica algumas crianças
tentam se comunicar de forma abstrata, acabam por
imitar
aquilo
que
estamos
representando,
participando também do quadro apresentado.
Uma segunda técnica seria o livro concreto
participativo. Neste trabalho a criança ajuda com a
produção dos livros, todo processo é realizado junto
à criança. Cada página é trabalhada de uma forma,
pintura de fundo, uso de texturas diferentes que
poderão representar personagens, confecções de
fantoches com tecidos, espumas, isopor. Assim será
um livro produzido pelas crianças e depois de pronto
o professor poderá transmitir a história desejada.
Gisele Celestino de Góis
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Com estas técnicas é trabalhado pelo menos
uma vez a história antes do processo de construção
do livro, para que eles entendam o que irão fazer. O
segundo passo é distribuir as funções de cada criança
na parte da construção do livro, cada um fará uma
parte. O terceiro passo seria a finalização do livro, e
somente trabalhar a história.
Quando o trabalho encontra-se finalizado o
professor passa a contar as histórias, as crianças
parecem reconhecer o trabalho, e a história passa a
ter um sentido para elas, recebi muitos sorrisos, e
algumas até demonstram preferências por
determinadas partes do livro, e assim pode-se
perceber a importância desta técnica.
Abramovich (1989), sugere ainda que, contar
história é uma arte por isso não pode ser feito sem
zelo, pegando um livro ao acaso, sem nenhum
preparo. Quando isso acontece, a criança
rapidamente percebe a falta de intimidade do leitor
com livro. Se o leitor empacar ao pronunciar certas
palavras ou fazer pausas nos momentos errados, são
grandes as chances de não atingir os objetivos
propostos pela atividade.
[...] desde que ela seja bem conhecida
pelo contador, escolhida porque a
acha particularmente bela ou boa,
porque tenha uma boa trama, porque
seja divertida ou inesperada ou porque
acalma uma aflição... o critério é do
narrador... e o que pode se suceder
Gisele Celestino de Góis
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depois depende do quanto
conhece
suas
crianças
(Abramovich 1997, p.20)

ele
[...]

Coelho completa: “Estudar uma história é, em
primeiro lugar, divertir-se com ela, captar a
mensagem que nela está implícita, e em seguida,
após algumas leituras, identificar elementos
essenciais” ( 1999, p. 21 )
Outras técnicas:
Histórias contadas através de fantoches, um
ótimo recurso para contar e dramatizar histórias, o
professor mesmo pode fazer (de varetas, de
dedoches, de caixinhas, de papel machê, de meias,
de EVA, de feltro, de espuma ou qualquer outro
material), recriar e inventar. Este trabalho pode ser
realizado em grupos pequenos de no máximo cinco
crianças para o trabalho se tornar funcional, sendo
assim as histórias poderão ser de acordo com o tema
proposto utilizando a Literatura infantil, contos,
histórias imaginárias, ou até mesmo algum fato novo
que ocorre com determinada criança.
É muito importante que a criança crie um
vínculo com os bonecos personagens (Fantoches),
deixar a criança tocar, brincar, e de preferência antes
das histórias serem contadas, assim a atenção será
voltada para as falas e para o boneco que será o seu
instrumento de trabalho naquele momento. Quando
trabalhar com os bonecos Fantoches, deixe sempre
as crianças tocarem os bonecos, brincarem, depois
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passe a dar nomes aos bonecos, no caso o nome dos
personagens, e assim trabalhe com as histórias.
Contar história com bonecos é um bom
recurso, mas cuidado para não virar teatro, teatro de
bonecos, teatro de animação. Cada modalidade tem
suas características que devem ser estudadas para
que sejam utilizadas. Centralize a concentração das
crianças no ato de narrar com, ou sem livros, com ou
sem bonecos. O verbo e a voz, no ato de contar
história, sempre serão os principais focos de atenção.
Histórias com massa de modelar, dobraduras,
explorando o tato da criança e sua criatividade
deixando que crie seus personagens representativos
e os introduzam na história a ser contada, mesmo que
estes personagens sejam abstratos, sem formas, o
importante é ser representativo para a criança.
O trabalho com personagens de massa de
modelar além de trabalhar com estímulos táteis, torna
a criança criativa e participativa, muitas vezes os
personagens são bolinhas ou então pedaços
amassados de massa de modelar, mas para criança
trata-se de personagens significativos e que
representam a história a ser contada.
A dramatização é um outro recurso bastante
favorável na contação de histórias, o homem sempre
teve a representação presente em sua vida, pois ele
representa suas tristezas, angústias, alegrias, etc.
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Desde os tempos de Platão a dramatização vem
sendo abordada com a intenção de educar.
Esta prática auxilia
crescimento cultural, na
desenvolvimento perceptivo.

a criança no seu
sua formação e

Tipos de textos:
De acordo com o Currículo da Cidade de São
Paulo (2017), no Ciclo de Alfabetização (1º ao 3º ano),
espera-se que os educandos ouçam a leitura de
textos literários diversos, como contos de fadas,
acumulativos, de assombração, modernos e
populares - garantindo a diversidade de culturas
(africana, boliviana, indígena, síria entre outras), bem
como mitos; lendas; poemas (haicais, limeriques, de
cordel, quadrinhas etc.); fábulas, entre outros,
identificando a especificidade de sua organização
interna. A leitura de textos (reportagens, notícias,
contos modernos, entre outros) que abordem a
temática das diferentes representações sociais de
modo a refletir e respeitar a diversidade cultural e
social. A leitura de relatos históricos, verbetes e/ou
artigos de enciclopédia e outros textos da esfera
jornalística. Além de acompanhar a leitura de obras
mais extensas, como livro em capítulos, contos de
maior extensão, mitos africanos e indígenas, entre
outros, apreciando a linguagem e reconhecendo os
efeitos de sentido produzidos pelos recursos
linguístico-discursivos empregados pelo autor.

Gisele Celestino de Góis

422

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

Visto a importância da Lei 10.639/2000, que
estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e
Cultura Afro Brasileira e Africana na Educação
Básica. E que busca cumprir o estabelecido na
Constituição Federal nos seus Art. 5º, Art. 210, Art.
242, Art. 215 e Art. 216, bem como nos Art. 26, 26 A
e 79 B na lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, que asseguram o direito à
igualdade de condições de vida e de cidadania, assim
como garantem igual direito às histórias e culturas
que compõem a nação brasileira, além do direito de
acesso às diferentes fontes da cultura nacional a
todos os brasileiros.
Numa sociedade onde a maioria da população,
54,9%,
se
autodeclara
pardo
e
negro
(respectivamente 46,7% e 8,2% - dados IBGE 2016)
é importante trazer, desde os anos iniciais da
Educação
Infantil,
ações
afirmativas
de
reconhecimento, representatividade e valorização da
história e cultura afrodescendente. De forma a elevar
a autoestima das crianças que estão inseridas neste
estereótipo. A criança, na formação da subjetividade,
precisa de referências para que não cresça com
ideias estereotipadas de belo e feio, por exemplo, de
que seu cabelo tem problema, sua cor ou seu nariz.
Uma vez que os contos de fadas convencionais
deixam a desejar neste quesito, poucos trazem
figuras negras como protagonistas.

Gisele Celestino de Góis

423

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

A partir desta ideia, Bettelheim (2009, p. 10)
afirma:
A criança, à medida que se desenvolve,
deve aprender passo a passo a se
entender melhor; com isso, torna-se
mais capaz de entender os outros e,
eventualmente, pode se relacionar com
eles de forma mutuamente satisfatória e
significativa.

Devemos buscar a desconstrução do mito da
democracia racial na sociedade brasileira. Ainda
persiste em nosso país um imaginário étnico-racial
que privilegia a brancura e valoriza principalmente as
raízes europeias da sua cultura, ignorando ou pouco
valorizando as outras, que são indígena, a africana e
a asiática. A escola tem papel preponderante para
eliminação das discriminações e para emancipação
dos grupos marginalizados. O homem já nasce
praticamente contando histórias, está inserido numa
história que o antecede e com certeza irá sucedê-lo.
Cumprir a Lei é responsabilidade de todos.
Vale lembrar que em 2010, a obra Caçadas de
Pedrinho (de Monteiro Lobato) foi acusada de possuir
teor racista pelo Conselho Nacional de Educação
(CNE), que recomendou que o livro não fosse
distribuído pelo governo nas escolas públicas.
Houve muitas divergências sobre o assunto,
alguns estudiosos da área dizem que o que o autor
traz são reflexões sobre a realidade do Brasil,
utilizando-se de humor e ironia e que inclusive os
Gisele Celestino de Góis
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negros são vistos com carinho na obra. Segundo
Marisa Lajolo, pós-doutora em literatura comparada e
professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie
e da Universidade Federal de Campinas (Unicamp),
Tia Nastácia e Tio Barnabé - negros que figuram
como personagens e às vezes protagonistas da obra
infantil lobatiana, são representados com respeito e
afeto. Para o professor da UNESP, João Luís
Ceccantini, não se pode julgar com os olhos de hoje
a história de um século anterior, mesmo que Lobato
seja reconhecido como um homem a frente de seu
tempo.
Já a especialista em narrativa brasileira
contemporânea e professora do Departamento de
Literatura da UnB, Regina Dalcastagnè, considera
Monteiro Lobato um autor racista: “Monteiro Lobato é
racista. Não é uma declaração aqui ou ali, está em
toda a obra dele. Não há como discutir se ele é ou não
racista pois é explícito em sua literatura”.
Para além da polêmica em torno de Monteiro
Lobato, ao nos depararmos com conteúdo racista
devemos estar preparados para pôr o assunto em
pauta com nossos alunos, ainda que nas séries
iniciais. Muitas vezes professores, por falta de
preparo, não sabem aproveitar os momentos de
situações flagrantes e discutir diversidade com os
alunos. Não receberam na formação de professores
o preparo necessário para lidar com o desafio da
discriminação.
Gisele Celestino de Góis
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Com
muita
facilidade,
atualmente,
conseguimos ter acesso a diversos livros infantis para
trabalhar
relações
raciais
nas
escolas.
Exemplificando, um bom livro sobre o assunto, temos
Menina bonita do laço de fita - texto de Ana Maria
Machado. Traz uma linda história de valorização da
beleza negra, onde um coelho branquinho queria
casar-se e ter uma filha “bem pretinha”. Durante a
obra, o coelho tenta descobrir o segredo para
conquistar o seu tão sonhado desejo.
Bettelheim (2009, p. 16) afirma que:
Para
dominar
os
problemas
psicológicos do crescimento – superar
decepções
narcisistas,
dilemas
edípicos, rivalidades fraternas, ser
capaz de abandonar dependências
infantis; obter um sentimento de
individualidade e de autovalorização, e
um sentido de obrigação moral – a
criança necessita entender o que está
se
passando
dentro
de
seu
inconsciente. Ela pode atingir essa
compreensão, e com isto a habilidade
de lidar com as coisas, não através da
compreensão racional da natureza e
conteúdo de seu inconsciente, mas
familiarizando-se com ele através de
devaneios prolongados – ruminando,
reorganizando e fantasiando sobre
elementos adequados da estória em
resposta a pressões inconscientes, o
que capacita a lidar com este conteúdo.
É aqui que os contos de fadas têm um
Gisele Celestino de Góis
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valor inigualável, conquanto oferecem
novas dimensões à imaginação da
criança que ela não poderia descobrir
verdadeiramente por si só. Ainda mais
importante: a forma e estrutura dos
contos de fadas sugerem imagens à
criança com as quais ela pode estruturar
seus devaneios e com eles dar melhor
direção à sua vida.

A criança pode compreender, através dos
contos de fadas, que na vida real temos que lidar com
sentimentos bons e ruins. Assim o prazer e emoções
que as histórias proporcionam, conseguem fazer com
que atinja o inconsciente, ajudando-as a resolver os
seus conflitos interiores. Permite a criança imaginar
outras possibilidades, como a tomada de consciência
de si e a construção da personalidade, autoestima e
da autoimagem no mundo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
“E se as histórias para crianças passassem a
ser leitura obrigatória para os adultos? Seriam eles
capazes de aprender realmente o que há tanto
tempo têm andado a ensinar?” (José Saramago, em
“A maior flor do mundo”)
A escola deve ser um espaço que garanta
acesso, permanência e aprendizado para todos, sem
distinção, respeitando o momento e as diferenças de
cada um. Reconhecer as diferenças é ir além, afim de
que possamos romper com a visão de perfis
idealizados de alunos. Uma vez que a escola ainda
Gisele Celestino de Góis
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quer padronizar (é uma instituição conservadora).
Devemos lutar para desenvolver ações mentais,
possibilitando-lhes acessar novas esferas de
pensamentos e linguagens. Incluir é dar condições e
para isto, portanto faz-se necessário repensar as
práticas pedagógicas. A contação de histórias nos
permite alcançar estes objetivos, pois possibilita o
contato com diferentes realidades e visões de mundo.
A proposta do presente trabalho foi realizada
com um intuito, de apresentar aos leitores
possibilidades de trabalhos utilizando histórias, e
adaptá-las quando necessário para crianças, assim
como um instrumento possibilitador de comunicação,
contato com o próximo, seja ele aluno, professor ou
os pais, e como viés de desenvolvimento de valores,
ideias, raciocínios e percepções.
Espera-se, com este trabalho, contribuir com
pessoas que atuam com crianças e que utilizando o
método de trabalho aqui descrito poderão melhorar o
desempenho das crianças e potencializar suas aulas.
Podemos afirmar que se o momento de contar
histórias não for bem planejado, desejado e
executado com prazer, o aluno certamente não levará
a prática de leitura em sua formação como sujeito,
pois quando o aluno vê monotonia na contação de
histórias, ou como um momento que não possa se
expressar, se comunicar com o outro, ele irá
relacionar a leitura como obrigação e não como
prazer e desenvolvimento.
Gisele Celestino de Góis
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As possibilidades concretas são variadas,
existe agora uma abertura para novas possibilidades
de trabalhos concluídos por novos profissionais
sempre com novas descobertas através da vivência,
para que haja continuidade para com este tema.
“Ler é sonhar pela mão de outrem.” (Fernando
Pessoa)
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BULLYNG, CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS,
PREVENÇÃO E COMBATE NO ÂMBITO
ESCOLAR
Gisele Lucia da Silva Cerqueira

RESUMO
O bullying se assemelha ao conceito de preconceito
pois os fatores sociais refletem o grupo-alvo e os
agressores. No ambiente escolar dão sequência a
práticas rotineiras, repetitivas e consideradas sem má
intenção e que vão desencadear num problema
maior e que passa a afetar a vítima, as famílias, o
espectador e o agressor. Pessoas são diariamente
envolvidas em casos de bullying e muitas vezes não
sabem do que se trata.
PALAVRAS-CHAVE: Bullying, Escola, Violência.
INTRODUÇÃO
Este artigo tem como finalidade analisar o
fenômeno bullying no ambiente escolar, apresentar
os danos causados as pessoas que diretamente ou
indiretamente se envolveram em casos de bullying e
considerar determinados
fatores que são
influenciados pela sociedade.
O fenômeno bullying pode ser definido como
Gisele Lucia da Silva Cerqueira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

432

atitudes repetitivas de agressões
físicas ou
psicológicas com a intenção de humilhar ou
constranger uma pessoa sem motivação evidente. O
agressor geralmente possui algum tipo de poder em
relação a
determinados grupos e a vítima é
caracterizada por não fazer parte desses grupos que
perante a sociedade são denominados normais.
Possível perceber que os fatores sociais agem
diretamente nesse processo, pois a desigualdade
social é fator mundial e a partir dessas diferenças um
indivíduo começa a julgar o outro, estabelecer um
pré-conceito sobre algo que é desconhecido. “[...]
tornou-se comum, também se compreender o
fenômeno como o resultado de uma relação onde o
poder está distribuído de forma desigual, sendo os
agressores mais fortes ou influentes do que as
vítimas [...]” (GREENE, 2006, apud, ROLIM, 2010,
p.24).
Na escola respectivamente o desenvolvimento
de tais ações é repetido por grupos menores e com
intuito de atingir pessoas específicas. Todos os fatos
são reproduzidos a partir de um determinado ponto
de partida, ou seja, é pelo padrão imposto pela
sociedade que pessoas vivem, pela aparência física,
pela inteligência, por inúmeras capacidades. Mas
quem estabeleceu que esta ou aquela ação está
correta? Quem falou que uma pessoa precisa ser
magra para ser saudável? São questões que não têm
apenas uma resposta, mas sim várias respostas, todo
mundo quer ter a razão e sempre uma pessoa
Gisele Lucia da Silva Cerqueira
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acredita que sua opinião é a correta e então julga a
ideia do outro como inválida.
Nesta direção este artigo tem como intento
investigar a violência como um fator determinante
para a prática do bullying no ambiente escolar e na
sociedade no primeiro tópico. No segundo tópico
será apresentado o conceito do fenômeno bullying e
as características da vítima, do agressor e do
espectador. No terceiro tópico, serão apresentadas
as consequências do bullying no âmbito escolar e
medidas de combate e prevenção ao bullying na
escola.
Atualmente é de conhecimento de todos que o
mundo enfrenta um grande
problema com o
crescimento da violência e assim pode-se perceber
inúmeras consequências a partir de atos violentos,
porém não basta investigar somente os danos
causados, de acordo com CALHAU (2010, p. 3) “[...]
Cada vez mais precisamos buscar as raízes da
violência, procurar combater as causas, e não
apenas as consequências dos crimes.[...]”.
Violência - escola e sociedade
Para Calhau (2010), a violência é um problema
de caráter social e cresce a cada dia no Brasil e no
mundo. Hoje a corrida pelo poder, por chegar ao topo
e ter status são os grandes objetivos de muitas
pessoas e para alcançá-los não importa quem será
derrubado. Todo dia é possível ver nos jornais, fatos
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que envolvem assaltos, roubos, violência doméstica,
assédio sexual, etc. A população sente medo de sair
de casa, as famílias vivem presas em suas
residências e sabem que mesmo assim não estão
protegidas.
No passado, podia-se perceber que a violência
atingia em grande parte as grandes cidades e
atualmente esse fato não existe mais, se pode notar
que a violência se desenvolve a cada segundo, em
todos os lugares do mundo. O número
da
criminalidade aumentou e a população carcerária
também, porém não há uma diminuição significativa
de ocorrências. Então porque a violência tem um
aceleramento estável?
Desde muito cedo a criança está recebendo
tarefas que não cabem a ela.
Tem bastante
autonomia para decidir o que quer ou não fazer, tem
conhecimento sobre determinados assuntos que não
condiz com sua faixa etária, como: drogas,
sexualidade, entre outros. Essa constante corrida que
o mundo está vivendo, tem transformado a criança
num adulto em miniatura, ou seja, sem nenhuma
experiência a mesma acha que pode resolver todos
os problemas de sua maneira, sem saber quais são
suas reais consequências. Dessa forma, a partir do
momento que uma criança quer algo, ela fará tudo
para conseguir e assim também prosseguirá quando
adulta, para chegar a um objetivo fará qualquer coisa
para tê-lo. Nesse conjunto a violência está sendo
Gisele Lucia da Silva Cerqueira
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desencadeada.
As escolas atualmente são alvos de muitas
práticas violentas que geralmente envolve alunos,
professores e os demais funcionários e nesse
contexto pode-se notar diversas práticas de bullying,
como acrescenta CALHAU (2010, p.3) “[...] Em 1999,
No Instituto Columbine (Colorado, EUA). Eric Harris e
Dylan Klebold, vítimas de bullying, entraram na
escola e passaram a disparar contra professores e
alunos. Após matar doze colegas e um professor,
eles se suicidaram. [...]”, dentre outros milhares de
casos, esse é um exemplo de vingança, em que o ato
de violência gerou outro ato de violência e assim será
sucessivamente se medidas concretas não forem
tomadas. O que era uma “brincadeira” na infância se
tornou um ato violento na vida adulta.
Conceito do fenômeno Bullying
Segundo Calhau (2010), o termo bullying é de
origem inglesa e começou a ser utilizado para
conceituar determinadas práticas agressivas. Para a
Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à
Infância e à Adolescência (ABRAPIA), a palavra
bullying não tem um significado especifico, porém
determinadas ações como: ofender, colocar apelidos,
zoar, gozar, sacanear, humilhar, fazer sofrer,
discriminar, excluir, isolar, ignorar, intimidar,
perseguir, assediar, aterrorizar, amedrontar, tiranizar,
dominar, agredir, bater, chutar, empurrar, ferir, etc,
podem justificar esse fenômeno que causa inúmeras
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consequências na vida de diversas pessoas.
Estudos mostram que o bullying é um
fenômeno muito antigo, mas que só passou a ser
estudado cientificamente no início dos anos 70.
Quando pesquisadores puderam perceber que o
caso era realmente complexo e passaram a estudar
as entrelinhas desse processo que até hoje cresce
instantaneamente. Dan Olweus, pesquisador da
Universidade de Bergen, Noruega (1978 a 1993), foi
quem iniciou os primeiros estudos sobre o caso e
assim sucessivamente outros pesquisadores se
interessaram pelo assunto.
Ao analisar especificamente o fenômeno
bullying, pode-se constatar uma
prática que
desrespeita a identidade de uma pessoa, ou seja, um
ato de humilhação, de violência moral e física, de
uma pessoa contra outra. De acordo com o
pesquisador Dan Olweus, vale ressaltar que existem
alguns critérios básicos estabelecidos que podem
identificar os comportamentos relacionados ao
bullying e que devem ser diferenciados de outras
formas de violência e brincadeiras próprias da idade.
Os critérios são: ações repetitivas contra a mesma
vítima num período
prolongado de tempo;
desequilíbrio de poder, o que dificulta a defesa da
vítima; ausência de motivos que justifiquem as ações.
A classificação dada ao bullying de certa forma
isenta ou encobre os fatores culturais, sociais,
políticos e econômicos presentes na sociedade. É
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necessária a análise desses fatores, a simples
menção não resolve o problema, pois precisa haver
a reciprocidade no estudo do indivíduo e sociedade.
Afirma ANTUNES (2008, p.35): “[...] pensar até que
ponto a classificação possibilitada pela adoção desta
tipologia da violência não disfarçar os processos
sociais inerentes aos comportamentos classificados
como bullying. [...]”
É muito comum na sociedade atual verificar as
relações de poder que existem entre as classes
dominantes para com as classes dominadas. Na
escola não é diferente, é fácil notar que sempre quem
prática atos de vandalismo, agressão física e moral
dentro do ambiente escolar, são indivíduos que
possuem dentro daquele meio social algum tipo de
poder diante dos outros, como exemplo: a força física,
e assim vão moldando o ambiente da forma que
julgam necessários e que lhe sejam propícios. O
meio social impõe sistemas conflitantes e dessa
maneira as diferenças passam a ser vistas como
problemas, erros, déficits e entre outros. Alguns
valores necessários que devem ser levados para
sociedade o ser humano não os construiu, porque a
ele foi transmitido muitos modelos deturpados de
cultura, de economia e sociedade no geral.
Conforme Silva (2010), os atos de bullying são
de enorme crueldade e podem ocorrer a nossa volta
e não serem percebidos, vão ocorrendo de forma
silenciosa e é preciso que haja um esforço para
Gisele Lucia da Silva Cerqueira
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denominá-los. Existem algumas classificações entre
os participantes do bullying, que serão abordadas,
como: as vítimas típicas, as vítimas provocadoras e
agressoras, os agressores, os espectadores passivos
e ativos, além dos neutros.
As vítimas são os alvos dos agressores,
geralmente é quem recebe os empurrões, insultos,
ofensas, intimidações, etc, e de certa forma, já têm
um estereotipo formado: frágeis, tímidas, inseguras,
ansiosas, fisicamente indefesas, não se impõem e
ficam isoladas. Dificilmente a vítima encontrará
alguém que a
defenda, principalmente porque
defender o “alvo de bullying” é algo temeroso, pode
acontecer de não agradar aos agressores e a pessoa
que defendeu passar a ser a próxima vítima.
A vítima que é determinada como típica,
geralmente apresenta timidez, pouca habilidade de
socialização, são reservadas e não reagem a práticas
provocadoras e agressivas contra as mesmas.
Costumam ser “fracas” fisicamente e já possuem
algum destaque dentro de determinados grupos,
como ser: gorda, alta, baixa, magra, deficiente físico,
entre outros. Dados clínicos apontam que a prática do
bullying pode agravar determinados problemas
preexistentes, por exemplo: uma
pessoa se
considera muito gorda e ainda é chamada por
apelidos maldosos, consequentemente a mesma
acreditará que seu corpo é realmente horrível. Tal
ação prejudicará essa pessoa, seu psicológico
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poderá ser afetado e o que pode acontecer é que ela
pare de comer até ficar doente, podendo ficar
anoréxica; e consequentemente, uma ação leva a
outra, ou seja, o que no começo era uma
preocupação com a aparência física, agora se torna
uma doença grave que pode levar à morte.
A vítima pode ser denominada como
provocadora, a partir do momento que é atacada e
reage com agressividade, por não conseguir se
comportar de maneira correta costuma brigar para se
defender e isso reflete a si própria. “[...] Sem
perceberem, as vítimas provocadoras acabam “dando
tiro nos próprios pés”, chamando a atenção dos
agressores genuínos. [...]” (SILVA, 2010, p. 40). É
comum
perceber nesses casos crianças ou
adolescentes hiperativos e/ou imaturos, que
despertam a atenção dos agressores por maneira de
reagir às provocações, quem agride continua com
suas práticas quase sempre isento de culpa, pois a
vítima ao revidar aos ataques se mostra irritada e
acabará chamando mais atenção do que os
verdadeiros culpados.
A vítima agressora faz parte de um caso mais
sério, acrescenta SILVA, (2010, p.42): “[...] Ela
reproduz os maus-tratos sofridos como forma de
compensação, ou seja, ela procura outra vítima,
ainda mais frágil e vulnerável, e comete contra esta
todas as agressões sofridas. [...]”. Os casos de
bullying em que a vítima se torna agressora, é mais
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complexo, pois ela acredita que se sentirá melhor
fazendo o mal para outras pessoas. Dessa forma,
essas práticas serão cada vez mais fortes e os
relatos de bullying irão aumentar continuamente,
serão formados novos agressores e o problema
ganhará novas proporções difíceis de ser
controladas.
Segundo SILVA (2010), os agressores são
aqueles que geralmente agridem e colocam medo
nas vítimas, sem motivos evidentes, nada justifica
agredir moralmente ou fisicamente outro indivíduo.
Eles normalmente são vistos como lideres podem
agir sozinhos ou em grupo que determinadas vezes,
apenas assistem
aos fatos para agradar o
denominado “líder”, já em outros casos, ajudam o
agressor em suas práticas.
É comum que os agressores mostrem desde
muito cedo, falta de respeito com o próximo,
aborrecimento quando lhes são impostas regras,
começando na família, muitas vezes sem uma
formação estruturada e seguindo para a sociedade.
O que é comum na infância pode ser muito perigoso
no futuro, ou seja, o que é apenas uma brincadeira
de mau gosto na infância poderá ser um assalto, um
roubo ou levar às fins trágicos as vítimas e os
próprios agressores futuramente.
Além disso, existem os espectadores que não
participam do grupo do agressor, porém às vezes os
mesmos o ajudam com risadas e incentivos. São
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denominados em três grupos: espectadores passivos,
que geralmente não se metem no caso para não se
tornarem os próximos alvos; espectadores ativos que
incentivam de alguma maneira as práticas de bullying;
além do neutro que muitas vezes não se preocupa se
está acontecendo alguma coisa ou não com a vítima.
Seja lá como for, os espectadores, em
sua grande maioria, se omitem em
face dos ataques de bullying. Vale a
pena salientar que a omissão, nesses
casos, também se configura em uma
ação imoral e/ou criminosa, tal qual a
omissão de socorro diante de uma
vítima de um acidente de trânsito. A
omissão só faz alimentar a impunidade
e contribuir para o crescimento da
violência por parte de quem a pratica,
ajudando a fechar a ciranda perversa
dos atos de bullying. (SILVA, 2010, p.
46).

A partir do momento que os espectadores
podem oferecer ajuda as vítimas e isso não acontece,
os agressores se tornarão mais fortes e a violência
crescerá cada vez mais e os casos de bullying
continuarão se multiplicando.
Consequências do bullying no âmbito escolar e
medidas de combate e prevenção ao bullying na
escola
As práticas de bullying se tornaram cotidianas
nas escolas e em vários outros lugares e têm atingido
inúmeras pessoas, cada uma com seu grau de
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intensidade. Pode-se ressaltar que todas essas
brincadeiras, insultos, empurrões, etc, que fazem ou
fizeram parte da infância e da adolescência de um
indivíduo, poderão ter consequências na vida adulta;
visto que quando a criança está em fase de
crescimento, o processo de desenvolvimento deverá
ser muito bem trabalhado.
A partir do momento em que a criança sentir
sua identidade invadida,
ridicularizada e
menosprezada seu processo de desenvolvimento
perderá sua totalidade, pois a mesma poderá se
inibir, se distanciar das pessoas e assim acarretar
muitos problemas posteriormente, como acrescenta
SILVA (2010, p. 22), “[...] atitudes maldosas contribui
não somente para a exclusão social da vítima, como
também para muitos casos de evasão escolar [...]”.
Todas as pessoas envolvidas em casos de
bullying: espectadores, agressores e vítimas acabam
sofrendo
muitas consequências
no campo
educacional e na maioria das vezes, principalmente
as vítimas e os agressores, em outras áreas da vida.
Segundo LOPES (2005, p.165): “[...] Tanto o Bullying
como a vitimização tem consequências negativas
imediatas e tardias sobre todos os envolvidos:
agressores, vítimas e observadores [...]”.
Em relação à escola os espectadores podem
se sentir temerosos, inseguros, inibidos... e prejudicar
o seu desenvolvimento e desempenho escolares por
não presenciarem um ambiente considerado seguro
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e solidário, afetando assim as relações interpessoais.
Os agressores têm seus valores, na maioria
dos casos, desestruturados, comprometendo assim,
a sua adaptação aos objetivos escolares; causando
dificuldades no convívio escolar e pouco
desenvolvimento das competências e habilidades,
tendo um rendimento baixo. O desenvolvimento moral
e afetivo deturpados pode levá-los a um futuro cheio
de transgressões.
As vítimas necessitam de ajuda por ficar, na
maioria das vezes, sozinhas e excluídas, terem
dificuldades de se expor e apresentarem um alto
índice de evasão escolar e baixo rendimento.
Causando assim comprometimento em sua
autoestima e na sua identidade e podendo levá-las a
um futuro cheio de inseguranças e incertezas tanto
no campo afetivo quanto no profissional.
É possível também estabelecer algumas
associações de fatos trágicos cometidos em escolas,
como massacres ou suicídios, a autores
considerados vítimas de bullying; e as pesquisas
indicam que não foram momentos repentinos de raiva
que levaram às tragédias, mas atitudes, previamente
e friamente calculadas,
como vingança pelas
humilhações e constrangimento sofrido pelas vítimas.
Entretanto afirma FANTE (2005, p.25):
Não queremos, com isso, generalizar
dizendo que todos aqueles que um dia
foram vitimados pelo bullying irão
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protagonizar tragédias ou massacres,
mas queremos alertar para a
gravidade desse fenômeno que tem
grande poder desencadeador de
transtorno psíquico e que pode se
transformar em tragédia social.

A maioria vítimas e observadores de bullying se
silenciam diante do problema, por considerarem que
não há pessoas preparadas para tratarem do tema de
forma a surtir efeitos em suas vidas; alegam que
parece estar clara a omissão ou banalização do
problema, como se tudo fosse uma fase que deva ser
enfrentada para que se aprenda a resolver os
próprios conflitos. ROLIM (2010, p.47) afirma: “[...]
muito provavelmente, as interações existentes entre
os colegas, os pais e os
professores é que
conformam ambientes mais ou menos favoráveis às
práticas de “bullying” nas escolas [...]”.
Muitas vezes, ocorre dos familiares ou pais
procurarem auxílio da instituição
escolar, para
resolverem o problema de seus filhos ou parentes,
referente às práticas de bullying e não terem
respostas condizentes ao problema vivenciado; já
que se é perceptível a falta de preparo por parte dos
profissionais da educação e muitos, transmitem em
suas condutas posturas autoritárias, depreciativas,
comparativas e intimidadoras.
Para Antunes (2008), a educação que supera
preconceitos é aquela capaz de produzir uma
consciência verdadeira em que a libertação do
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indivíduo ocorra de modo a capacitá-lo ter diversas
experiências nas relações sociais, proporcionando a
união entre a adaptação e as resistências
fundamentadas
na
conscientização
e
espontaneidade.
No que compete à escola como instrumento de
mediação e facilitação entre o aluno e aprendizagem
é preciso que haja uma preocupação maior em
relação ao Bullying; a partir do momento em que a
escola trabalhar em conjunto com os alunos, menos
problemas haverá em relação ao relacionamento
interpessoal e ao crescimento e progresso de seus
futuros profissionais éticos.
Vale ressaltar também, a cumplicidade que
deve existir entre o educador e o aluno. Assim o
professor poderá mediar situações observadas na
escola em relação a atos perigosos, poderá propor
palestras que orientem aos pais e a comunidade,
poderá propor a realização de atividades dentro e fora
da sala de aula que os encaminhe a novas atitudes;
e dessa forma, todos saberão um pouco sobre o que
o exercício do bullying pode causar e como remediar
inúmeras hipóteses de ocorrer diversos fatos.
Medidas de combate e prevenção ao bullying é
o caminho para uma convivência tolerante e solidária
entre os membros escolares e a comunidade. O
primeiro procedimento a ser adotado, como uma das
medidas preventivas é a
conscientização da
comunidade e dos escolares perante a existência e
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consequências do fenômeno bullying; logo após, é
necessária a capacitação dos educadores, para que
saibam diagnosticar a presença de bullying e fazer as
intervenções e reabilitações adequadas.
FANTE (2005), pioneira nas pesquisas sobre o
fenômeno “bullying”, relata em seu livro: Fenômeno
bullying: como prevenir a violência nas escolas e
educar
para a paz, estratégias tomadas e
aperfeiçoadas no programa implementado por sua
equipe, “Educar para a Paz”, numa escola da rede
pública em São José do Rio Preto, interior paulista,
em que houve o envolvimento e a participação efetiva
de todos os membros escolares, a aproximação da
comunidade e dos pais.
O Programa “Educar para a Paz” teve como
proposta a redução dos comportamentos agressivos
dos alunos, interiorizando conceitos de tolerância e
solidariedade; estratégias psicopedagógicas foram
adotadas para construírem ou
solidificarem a
educação emocional dos alunos e professores,
momentos de reflexão e medidas de acolhimento e
voluntariado contribuíram para a eficácia do
programa.
“[...] os índices de violência bullying
entre os alunos foram reduzidos de
67% para
10%. Em relação às
vítimas, a redução foi de 25,5% para
4%, em apenas dois anos [...]”. (Ibid,
2005, p.210).
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Segundo FRANCISCO (2009, p.207): “[...] vale
apontar que cada escola deve ser vista como única,
e que as estratégias a serem desenvolvidas devem
considerar
sempre as características sociais,
econômicas e culturais de sua população [...]”. A
elaboração de campanhas e projetos de caráter
coletivo a fim de combater o bullying no âmbito
escolar e o contexto social está intimamente ligados,
pois os alunos são “produtos” do meio social onde
vivem e esse trabalho de reabilitação e prevenção ao
bullying deve levar em conta as características da
sociedade local para que as medidas adotadas
possam ser eficazes.
A educação, sem dúvida, é um
caminho para a superação da
barbárie, no entanto, carrega ainda
atualmente os momentos repressivos
da cultura, como a divisão entre o
trabalho físico e o trabalho intelectual
e o princípio da competição que é
contrário a uma educação humana
(ANTUNES, 2008, p.38).

Como exemplo de superação, se constata que
muitas pessoas conseguem dar a volta por cima e
tentam dar o melhor de si em tudo o que fazem, levam
para a vida uma lembrança não prazerosa, mas como
modelo de crescimento e visão de que nenhum ato
de violência, insulto, calunia e tantos outros fatores,
podem abalar sua estrutura e sim fazer com a mesma
vá além de muitos objetivos.
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CONCLUSÃO
Muitas pessoas acreditam que essas
brincadeiras de criança com intuito de ridicularizar ou
constranger o outro, ou seja, o chamado bullying é
algo normal e que acontece com frequência na
adolescência ou na infância. Acreditam também, que
faz parte do desenvolvimento real do indivíduo e que
todos devam passar por isso, sem intervenções
externas ou medidas preventivas. Mas pesquisas
realizadas constataram uma grande probabilidade
dos agressores de bullying, reproduzirem tais atitudes
quando adultos, por tratarem com naturalidade o
tema, não orientarem seus filhos quanto à questão
do respeito e tolerância em relação aos outros e a si
próprio, tornando-se um círculo vicioso.
Ainda que esse tipo de violência seja evidente
e aconteça em inúmeras escolas e com frequência,
geralmente é difícil perceber a real gravidade do
problema e quais consequências podem trazer ao
espaço educativo. A falta de informação faz com que
os agressores continuem no comando da situação
como se tudo estivesse ocorrendo da melhor forma
possível e as vítimas se tornarão cada vez mais
intimidadas, desta forma, a situação se tornará mais
agravante e poderá ter desfechos drásticos.
Necessário que todos se conscientizem de que
atos violentos somente geram mais violência e é
preciso também, que desde a tenra infância as
crianças internalizem valores como o respeito, a
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solidariedade, a compreensão... para que uma
sociedade mais tolerante e passível de convivência
possa acontecer.
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JOGOS, BRINCADEIRAS E ATIVIDADES DE
INTERAÇÃO
Gisele Ribeiro Capelo Caldeira

Existem algumas diferenças entre o jogo e a
brincadeira, pois, o jogo carrega em si um significado
muito abrangente, sendo considerado construtivo por
pressupor uma ação do indivíduo sobre a realidade,
além de ser carregado de simbolismo, reforça a
motivação e possibilita a criação de novas ações.
Mas, nem todos os jogos e brincadeiras são
sinônimos de divertimento, pois a perda muitas vezes
pode ocasionar sentimento de frustração e rebeldia.
Sentimento esse que deve ser trabalhado
principalmente na escola, para que não se perpetuem
impossibilitando que a criança tenha novas iniciativas.
A brincadeira é a atividade mais típica da vida
humana, por proporcionar alegria e liberdade.
O brincar da criança, tem uma
significação especial para a psicologia
do desenvolvimento e para a
educação, uma vez que:
É condição de todo o processo
evolutivo neuropsicológico saudável;
Manifesta a forma como a criança está
organizando sua realidade e lidando
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com suas possibilidades, limitações e
conflitos;
Introduz de forma gradativa, prazerosa
e eficiente ao universo sócio históricocultural;
Abre caminho e embasa o processo de
ensino/aprendizagem favorecendo a
construção da reflexão, da autonomia
e da criatividade. (BARROS, 2000,
p.15)

Logo, os brinquedos e as brincadeiras são
ferramentas lúdicas que auxiliam no processo de
desenvolvimento da aprendizagem e da construção
da identidade assim como o interesse por novos
conhecimentos de forma dinâmica e prazerosa. Os
jogos, os brinquedos e as brincadeiras geralmente
fazem parte do cotidiano das crianças como fontes de
lazer e de entretenimento e em várias escolas são
utilizadas como ferramentas de estimulação de
aprendizagem e, considerando os aspectos afetivos,
emocionais, sociais e cognitivos das crianças,
evidencia-se que
A
qualidade
das
experiências
oferecidas que podem contribuir para
o exercício da cidadania, baseia-se
nos seguintes princípios:
O respeito à dignidade e aos direitos
das crianças, consideradas nas suas
diferenças individuais, como: social,
cultural, religiosa, etc;
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o direito de brincar da criança, como
forma particular de expressão,
pensamento, comunicação e interação
infantil;
a socialização da criança, participada
das diversas práticas sociais, sem
discriminação;
o
atendimento
aos
cuidados
essenciais,
garantindo
sua
sobrevivência e o desenvolvimento de
sua identidade. (BRASIL, 1998, p.15)

No entanto, tal visão nem sempre era aceita
deste modo. Antigamente a criança era considerada
um adulto em miniatura e dessa forma era
participante ativa das atividades que envolviam o
brincar junto com os adultos. Além de ser tratadas e
vestidas como adultos, não tinham direito de serem
crianças, passando por processos que resultavam
numa desvalorização do fato de ser criança, onde se
reconhecia a criança como um ser sem emoções e
conhecimentos. Porém, esse modo de socialização
foi sofrendo mudança e percebeu-se que suas
necessidades eram bem diferentes.
JOGO
Inicialmente, analisando aspectos históricos
referentes ao jogo e suas especificidades, constatouse que o jogo é uma atividade importante em todos os
tempos, inclusive na época anterior a Cristo, pois
Revendo a
história
certificamo-nos
de

do
que

jogo,
sua
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importância foi percebida em todos os
tempos, principalmente quando se
apresentava como fator essencial na
construção da personalidade da
criança. Desde a época anterior a
Cristo já havia uma preocupação em
discutir o valor proeminente do jogo na
vida das crianças. Nos escritos de
Leis, Livro VII, Platão preconizava o
valor educativo do jogo, apesar de dar
a criança a liberdade do jogo somente
até os seis anos de idade.
(ARAÚJO,1992, p.13)

Segundo Fortuna (2000) O jogo acaba por
transitar livremente entre o mundo interno e o mundo
real, o que garante à criança a fuga temporária da
realidade. Tudo se transforma em lúdico para o aluno,
mas o professor precisa trazer do lúdico a realidade,
a verdade subentendida como conhecimento,
especialmente o escolar. Logo, o jogo surge como
uma possibilidade a mais para o desenvolvimento na
educação infantil. Após os jogos de exercícios,
realizados com repetições, surgem os jogos com
regras, que são transmitidos socialmente para a
criança e por consequência vão aumentando de
importância com o processo de seu desenvolvimento
social. Segundo Piaget (1989) o jogo constitui-se em
expressão e condição para o desenvolvimento
infantil, já que as crianças quando jogam possam
transformar a realidade.
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Durante sua atividade imaginativa, a criança
pode modificar sua vontade usando o faz de conta,
mas quando expressa corporalmente as atividades,
ela precisa respeitar a realidade concreta e as
relações do mundo real. Então, pelo jogo simbólico a
criança exercita de forma concreta sua capacidade de
pensar, ou seja, representar simbolicamente suas
ações.
Além disso, o jogo simbólico pode ser visto
também como uma representação corporal do
imaginário, onde a criança transporta sua fantasia
para o real, pois:
Através do faz-de-conta a criança
pode, também, reviver situações que
lhe causam excitação, alegria, medo,
tristeza, raiva ou ansiedade. Elas
podem neste jogo mágico, expressar e
trabalhar as fortes emoções muitas
vezes
difíceis
de
suportar.
(DORNELLES, 2011, p. 106)

Ainda de acordo com Piaget (1975 apud
FRIEDMANN, 1996, p. 27) o jogo se dá nas fases
iniciais do desenvolvimento, quando quase todos os
comportamentos acabam sendo suscetíveis de se
converter em jogo, uma vez que se repetem por
assimilação pura, isto é, por simples prazer funcional.
Além disso, aponta seis critérios na compreensão do
jogo no contexto do pensamento da criança:
1- o jogo encontra sua finalidade em si
mesmo; 2- o jogo é considerado uma
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atividade espontânea; 3- o jogo é uma
atividade que dá prazer; 4-ele tem uma
relativa falta de organização; 5- o jogo
caracteriza-se por um comportamento
livre de conflito, uma vez que ignora o
conflito; 6- uma atividade que envolve
uma supramotivação ou motivação
intensa. (PIAGET,1975, p. 188)

Essa contribuição do jogo para a escola
ultrapassa o ensino de conteúdos de forma lúdica,
“sem que os alunos nem percebam que estão
aprendendo”. Não se trata de ensinar como agir,
como ser, pela imitação e ensaio através do jogo, e
sim, desenvolver a imaginação e o raciocínio,
propiciando o exercício da função representativa, da
cognição como um todo.. Enquanto ação e
transformação da realidade, o jogo implica ação
mental, tanto no domínio lógico, quanto no
desenvolvimento do raciocínio. Neste sentido,
Carvalho (1992) afirma que:
[...] desde muito cedo o jogo na vida da
criança é de fundamental importância,
pois quando ela brinca, explora e
manuseia tudo aquilo que está a sua
volta, através de esforços físicos se
mentais e sem se sentir coagida pelo
adulto, começa a ter sentimentos de
liberdade, portanto, real valor e
atenção as atividades vivenciadas
naquele instante. (CARVALHO, 1992,
p.14)
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Sendo assim, a inserção de jogos na educação
infantil é uma ferramenta que deve ser vista como
estratégia de aprendizagem dos alunos e como um
método eficiente para o desenvolvimento da criança,
no entanto, ainda enfrenta dificuldades de aceitação
por motivo de falta de conhecimento de professores e
pais e, por vezes, o entendimento de que o uso de
metodologias tradicionais ainda ser considerado
como algo essencial e necessário para o bom
andamento das aulas e do trabalho do professor.
Além disso, outro fator que impede o uso eficaz dos
jogos é a forma como os pais entendem tal
metodologia.
É muito comum os docentes ouvirem
declarações de alguns pais como, por exemplo:
“Como as crianças vão aprender se nesta escola só
fazem brincar? ”. No entanto, essa barreira vem
sendo quebrada e pouco a pouco o jogo vem
ganhando espaço, à medida que os pais percebem o
entusiasmo das crianças em aprender por meio desta
ferramenta e ao participar das ações escolares. Nesta
perspectiva, segundo Santos (2002)
“(...) os jogos simbólicos, também
chamados brincadeira simbólica ou
faz-de-conta, são jogos através dos
quais a criança expressa capacidade
de representar dramaticamente. ”
(SANTOS, 2002, p. 90)

Os jogos podem contribuir muito com o
desenvolvimento e a concretização de conceito,
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facilitando em muitos momentos a compreensão e a
internalização dessas aprendizagens de forma
prática. Além disso, podem auxiliar na construção de
valores e peculiaridades da convivência humana,
compreendendo a diversidade de forma ampla.
Santos (2010) evidencia que, ao trabalhar com jogos,
brincadeiras e dinâmicas, o educador não está
apenas ensinando conteúdos conceituais durante tais
ações, mas está também educando as pessoas
integralmente, tornando-as mais humanas através do
desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e
moral.
BRINCADEIRAS
O jogo e a brincadeira oportunizam espaços
para pensar, expressar e desenvolver as habilidades.
O brincar no processo educativo, proporciona uma
ética da aprendizagem que satisfazem as
necessidades básicas na educação infantil, ou seja,
na escola mostrando também como influencia na
socialização das crianças a brincadeira é uma
reflexão nesse processo.
São inúmeros os autores que se debruçaram
sobre o assunto e continuam a estudar o tema. Este
trabalho objetiva de forma ampla, refletir sobre a
importância do brincar no desenvolvimento infantil.
Para tanto se elegeu como objetivos refletir sobre a
infância e sobre a necessidade do lúdico na
educação. Acreditamos que através do lúdico as
crianças realizam uma aprendizagem significativa,
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mas infelizmente, nossas crianças brincam cada vez
menos e esta situação tem interferido no
desenvolvimento psíquico, social, cultural e moral
delas.
A brincadeira surge na vida da criança desde a
gestação, com reflexos às respostas estimuladas a
sensações prazerosas. Quando bebê a criança se
diverte com o próprio corpo e a partir do segundo ano
a criança brinca de renovar sua realidade,
representando o mundo a sua volta, conversando
com amigos imaginários, imitando os animais, se
divertindo no mundo da fantasia e da imaginação.
Para a criança, a brincadeira e o brincar giram em
torno da espontaneidade e são criadas e recriadas a
todo o momento.
O brincar, por ser uma atividade livre
que não inibe a fantasia, favorece o
fortalecimento da autonomia da
criança e contribui para a não
formação e até quebra de estruturas
defensivas. Ao brincar de que é a mãe
da boneca, por exemplo, a menina não
apenas imita e se identifica com a
figura materna, mas realmente vive
intensamente a situação de poder
gerar filhos, e de ser uma mãe boa,
forte e confiável. (OLIVEIRA, 2000, p.
19)

Nesse universo imaginativo, surge o brinquedo
como principal ferramenta do brincar infantil. Tudo o
que estimula a criança a descobrir, inventar, analisar,
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comparar, diferenciar e classificar, é muito importante
para a formação geral e para o conhecimento infantil.
Como o brinquedo é um objeto de interesse infantil,
promove a atenção e concentração da criança,
fazendo com que ela seja criativa a aprenda com as
novas situações, adquirindo e desenvolvendo novas
capacidades.
De acordo com Vygotsky (1998), o brincar é
uma atividade humana criadora, na qual imaginação,
fantasia e realidade interagem na produção de novas
formas de construir relações sociais com outros
sujeitos, crianças e/ou adultos. Essa concepção se
afasta da visão dominante da brincadeira como
atividade restrita apenas à assimilação de códigos e
papéis sociais e culturais, em que a função principal
seria facilitar o processo de socialização da criança e
a sua integração à sociedade.
Logo, supõe-se que o primeiro brinquedo a
encantar as crianças tenha sido o chocalho, que na
antiguidade tinha a finalidade de espantar os maus
espíritos. O bilboquê era oferecido às crianças como
instrumento de magia, já que desafia a destreza de
quem brinca.
Um exemplo incontestável do prazer que gera
na criança o ato de brincar é a pluralidade de
brincadeiras populares existentes no acervo cultural e
histórico da nossa humanidade. Brincadeiras que
passam de geração para geração, ganhando novos
nomes e novas formas de exploração. Corroborando
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com tal visão, identifica-se que apesar de nomes
diferentes, variações nas regras e principalmente na
letra da sua música característica, existe uma grande
gama de brincadeiras populares surgidas nas mais
diferentes regiões do Brasil. Citando algumas
brincadeiras populares:
cabra-cega: deve-se vendar os olhos
de um dos participantes com um lenço,
e este (com os olhos vendados), tem
que capturar alguém ao seu alcance,
movimentando-se às escuras. → pular
corda: é animado quando se têm
versos para recitar. → bater a bola (na
parede): tem que bater a bola na
parede e pegar de volta, em silencio
ou cantando. lenço atrás: conhecido
também como roda de lenço,
enquanto os outros participantes estão
sentados em círculo, um participante
anda em volta da roda cantando, e os
outros respondem, até que quem está
andando com o lenço, o coloca atrás
de quem está sentado e este deve
correr atrás dele. (VELASCO,1996, p.
71)

Ainda segundo Velasco (1996) existem várias
formas de classificação das brincadeiras, pois
podemos identificar algumas famílias de jogos por
condutas cognitivas e afetivas, habilidades funcionais
e de linguagem e atividade sociais. São elas:
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• Tradicional: É de valor cultural, registra
a história de um povo, como exemplo das
brincadeiras folclóricas.
• Exercício: Nesta brincadeira o sistema
sensitivo é muito requisitado (tátil, visual,
cenestésico, olfativo e gustativo), não
deixando de entrar em ação a motricidade
infantil, como exemplo
• Simbólico: A criança, nesta brincadeira,
deixa vir à tona sua imaginação, assumindo
papéis,
representando
personagens,
reinventando histórias, como exemplo os
fantoches.
• Construção: Podemos citar os de:
ordenação, montagens e união de peças entre
si. Desenvolvendo habilidades manuais,
imaginação e inteligência, como o lego, por
exemplo.
• Educativo:
Nesta
brincadeira,
normalmente, o tema não é livre. São
estabelecidos conteúdos para aquisição de
conceitos como formas, tamanhos e cores,
como o quebra-cabeça.
• Regras: Podendo ser simples ou
complexas, traduzindo para a criança os
limites pessoais e sociais da vida.
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Complementando tais informações pode-se
afirmar, conforme Kishimoto
(1993), que as cantigas de roda
também fazem parte desse grupo de
heranças passadas por gerações.
Exemplos de cantigas como ciranda
cirandinha, atirei o pau no gato, o
cravo brigou com a rosa, pirulito que
bate-bate entre outras. Essas e tantas
outras são utilizadas nas ruas, casas e
escolas, com crianças pequenas, com
o intuito de distrair as crianças e/ou
acalmá-las. Desta forma, podemos
dizer que algo a complementar nessa
perspectiva
será
a
presença
incessante das atividades que
envolvam movimento e interação.

ATIVIDADES DE INTERAÇÃO
Ao falarmos da interação em atividades
diversas, invariavelmente, nos referimos ao corpo e
suas funcionalidades. O corpo, enquanto elemento
que expressa sensações e sentimentos, deve ser
valorizado no contexto escolar, diferentemente das
concepções tradicionais de ensino que o viam como
elemento
a
ser
moldado
e
controlado,
desconsiderando suas especificidades e importância,
enfatizando os fatores cognitivos em detrimento das
manifestações corporais. Sendo assim, podemos
considerar que:
[...] não é justo que, em nome da
educação, crianças e adolescentes
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sejam confinados em cubículos de
meio metro quadrado (o espaço de
movimentação possível de quem
senta nas carteiras escolares), quatro
horas por dia, cinco dias por semana,
duzentos por ano, onze anos, num
total de 8.800 horas de confinamento.
É chocante, absurda, escandalosa
essa educação sem corpo, essa
deformação humana[...]. (FREIRE,
1989, p.157)

No anseio de enfrentar as situações expostas
na citação acima, devemos enxergar a criança como
um ser constituído por corpo e mente, interligados,
nunca ignorando suas experiências anteriores,
proporcionando uma educação que não seja
fragmentada, uma forma de educar que Freire (1989)
denomina como “Educação de corpo inteiro”.
A concepção de centralizar os objetivos das
ações escolares somente nos aspectos cognitivos
deve ser combatida, pois o foco não deve apenas
mobilizar a mente, mas segundo Freire (1989) o corpo
e a mente, devem ser entendidos como componentes
que integram um único organismo. Ambos devem ter
assento na escola. A partir disso podemos propor
uma educação que seja vista e entendida como de
corpo inteiro, buscando a superação do dualismo
corpo e mente que ainda se encontra arraigado na
escola, principalmente dentro de seu currículo oculto.
Trazendo o pensamento acerca do movimento
para a infância, constatamos que desde que nascem
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as crianças se movimentam e, através dele, adquirem
cada vez mais controle e conhecimento sobre seu
próprio corpo, interagem com o mundo, expressam
sentimentos e ampliam gestos e posturas corporais.
Sendo assim, o movimento e a interação vão muito
além do simples ato de deslocar-se no espaço. Ele
está diretamente ligado aos desejos e necessidades.
Além disso, tais ações oferecem várias
possibilidades de aprendizagens, estimula o
desenvolvimento da inteligência, do repertório motor
com suas habilidades corporais e contribui com a
interação nos relacionamentos humanos. Para
Vigotsky (1998) o desenvolvimento do indivíduo é
resultado de seu processo sócio histórico, onde a
aprendizagem se dá através da interação do indivíduo
com seu entorno. Logo, partindo do pressuposto que
o conhecimento é construído socialmente, qual forma
mais significativa de adquirir conhecimento do que
brincando ou se movimentando? Existem alguns
fatores que favorecem a vivência harmoniosa das
atividades de movimento dentro da escola, como o
ambiente e o espaço, que podem ser entendidos
como:
O termo espaço refere-se ao espaço
físico, ou seja, aos locais para a
atividade
caracterizados
pelos
objetos, pelos materiais didáticos, pelo
mobiliário e pela decoração. Já o
termo ambiente refere-se ao conjunto
do espaço físico e às relações que se
estabelecem no mesmo (os afetos, as
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relações interpessoais entre as
crianças e os adultos, entre as
crianças e a sociedade em seu
conjunto). (ZABALZA,1998, p.232)

Portanto, a construção de um ambiente sadio
e agradável para as vivências de movimento
configuram como ação primordial se o objetivo for
uma aprendizagem significativa. Desta forma,
principalmente na Educação Infantil, tais ambientes
devem ser um espaço onde as crianças se sintam
acolhidas e protegidas, seguras para se arriscar em
atividades de exploração, aprendendo sobre si
mesma, sobre os outros e sobre todo o universo que
a cerca.
Um ambiente bem estruturado tende a otimizar
as relações e, tais atividades ajudam a melhorar as
capacidades e habilidades motoras, as crianças criam
novas
possibilidades
de
aprendizagens,
desenvolvendo os aspectos cognitivos. Neste
sentido, a capacidade do professor em diversificar o
repertório de atividades é de extrema importância,
pois os desafios de movimento e interação devem
seguir uma escala gradativa de complexidade e
dificuldade, a fim de proporcionar aos alunos
situações de desconforto e desequilíbrio, obrigandoos a criar caminhos para solucionar situaçõesproblema variadas.
Em relação às possibilidades do movimentarse, do “jogar junto” e do “aprender em grupos” já no

Gisele Ribeiro Capelo Caldeira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

467

Ensino Fundamental I, de acordo com o Currículo da
Cidade (2019) podem ser divididas em:
• Brincadeiras e jogos do contexto familiar e
comunitário;
• Esportes: marca, precisão e invasão;
• Ginástica geral;
• Danças do contexto familiar, comunitário,
regional e midiático;
• Lutas/jogos de oposição do contexto familiar e
comunitário;
• Práticas corporais de aventuras urbanas e na
natureza.
Como exemplo de objetivos de aprendizagem
por meio do movimento no primeiro ano do ensino
fundamental I, dentro do eixo Jogos e Brincadeiras do
contexto familiar e comunitário, ainda segundo o
Currículo da Cidade (2019), podemos destacar:
•

•

Vivenciar/experimentar diferentes brincadeiras
e jogos do contexto familiar/comunitário,
incluindo os de matrizes africanas e indígenas,
identificando os elementos comuns a essas
brincadeiras;
Explicar as brincadeiras e jogos populares do
contexto familiar/comunitário, incluindo os de
matrizes africanas e indígenas, reconhecendo
e
valorizando
a
importância
dessas
brincadeiras e jogos para suas culturas de
origem;
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Organizar e utilizar estratégias para resolver
desafios de brincadeiras e jogos do contexto
familiar/comunitário, incluindo os de matrizes
africanas e indígenas, prezando pelo trabalho
coletivo e pelo protagonismo com base no
reconhecimento das características dessas
práticas;
Colaborar na proposição e na produção de
alternativas para a prática, em outros
momentos e espaços, de brincadeiras e jogos
do contexto familiar/comunitário, incluindo os
de matrizes africanas e indígenas, produzindo
registros por meio de múltiplas linguagens
(corporal, oral, escrita e audiovisual) das
atividades vivenciadas para divulgá-las na
escola e na comunidade.

Ao movimentar-se, a criança acaba se
comportando além do seu comportamento cotidiano,
agindo até mesmo como se ela fosse mais do que é
na realidade concreta. Muitas vezes é movimentando
e brincando que a criança satisfaz certos desejos,
envolvendo-se num mundo ilusório e imaginário,
repleto de fatores que extrapolam a lógica da vida
adulta.
No processo de aprendizagem, as interações
sociais são indispensáveis, tanto para o
desenvolvimento moral como para o desenvolvimento
cognitivo. Através dos jogos, brincadeiras e
atividades de movimento, as crianças podem se
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desenvolver em aspectos sociais, morais, cognitivos,
políticos e emocionais.
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A MÚSICA NA EDUCAÇÃO: INSTRUMENTO DE
APRENDIZAGEM
Gislene Nunes da Silva

RESUMO
Em dias atuais, o trabalhar com arte na educação vem
a ser primordial, ao que se refere as questões que se
referem a aprendizagem humana. Dentre, os vários
estilos artísticos, elenca-se a respeito da música, pois
esse valioso instrumento é perceptível e admirado
pelo ser humano desde a sua mais tenra infância.
Portanto elencar sobre “A música na educação:
Instrumento de aprendizagem”, o foco central deste
artigo, pois por meio desse valioso instrumento de
aprendizagem, possibilita a criança a externar os
seus sentimentos, a aprender novos conhecimentos,
a ampliar os pré-existentes, entre outros benefícios.
Assim, a música na educação tem uma função que
vai além da aprendizagem é sem dúvida uma rica e
ampla fonte social de saberes. A música quando
trabalhada com a finalidade de aprendizagem ou de
lazer se torna uma forte norteadora de caminhos a
serem percorridos no decorrer do processo de
ensino-aprendizagem. Por tanto, trabalhar com
música no âmbito educacional é possibilitar ao aluno
a ser o construtor de seu próprio saber.
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ABSTRACT
Nowadays, working with art in education comes to be
paramount, when it comes to issues related to human
learning. Among the various artistic styles, it is listed
regarding music, as this valuable instrument is
perceptible and admired by human beings since their
earliest childhood. Therefore, to list “Music in
education: a learning instrument”, is the central focus
of this article, because through this valuable learning
instrument, it allows the child to express his feelings,
to learn new knowledge, to expand the pre-existing
ones , among other benefits. Thus, music in education
has a function that goes beyond learning and is
undoubtedly a rich and broad social source of
knowledge. Music, when worked with the purpose of
learning or leisure, becomes a strong guideline of
paths to be taken in the course of the teachinglearning process. Therefore, working with music in the
educational field is enabling the student to be the
builder of his own knowledge.
Keywords: Music. Instrument. Knowledge.
INTRODUÇÃO
O trabalho com musicalização na escola é um
poderoso instrumento que desenvolve, além da
sensibilidade à música, fatores como: concentração,
memória,
coordenação
motora,
socialização,

Gislene Nunes da Silva

474

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

acuidade auditiva, externarão de sentimentos e
disciplina.
As atividades relacionadas à música também
servem de estímulo para crianças com dificuldades
de aprendizagem, que muitas vezes são alheias a si,
bem como, contribuem para a inclusão de crianças
portadoras de necessidades especiais.
As atividades de musicalização, por exemplo,
servem como estímulo a realização e o controle de
movimentos específicos, contribuem na organização
do pensamento, as atividades em grupo, favorecem a
cooperação e a comunicação, além disso, é uma
ferramenta que contribui para formação integral do
ser humano. Por meio dela a criança entra em contato
com o mundo letrado e lúdico.
A criança não é um ser estático, ela interage o
tempo todo com o meio, e a música tem este caráter
de provocar esta interação, pois, ela traz em si
ideologias, emoções, histórias que muitas vezes se
identificam com as de quem as ouvem.
Apresentar e dar oportunidade à criança de
conhecer e explorar os ritmos e gêneros musicais
trará a esta à possibilidade de tornar-se um ser crítico,
capaz de comunicar-se por meio da diversidade
musical, o que pode promover uma importante
contribuição para o processo de ensinoaprendizagem,
na
aquisição
de
novos
conhecimentos,
concentração,
autonomia,
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criticidade, desenvolvimento de habilidades e
exploração de sentimentos. Assim a música vem a
contribuir para a formação do indivíduo como todo,
sendo um ser social.
DESENVOLVIMENTO
O homem desde os tempos mais remoto vive
em pleno contato com o mundo por meio das artes,
assim ele vive em constante construção cultural, pois
a produção artística possibilita ao ser humano a expor
suas
ideias,
impressões,
sentimentos,
conhecimentos, etc., a respeito de uma informação ou
fato.
Por meio da arte o ser humano conta e reconta
a sua própria história ou a de um fato marcante da
sociedade que se encontra inserido ou não. Portanto
a arte para o homem é um meio de comunicação e
transmissão de conhecimento, que lhe permite a
liberdade de expressão.
A arte auxilia a superar sentimento de perda e
a saber trabalhar com as dificuldades, além de
possibilitar que o homem se transporte para qualquer
lugar, a buscar e experimentar novas experiências
por meio da imaginação e criatividade. A arte é a
sofisticação do ser humano, pois tem a capacidade de
tirar do homem tudo o que incomoda, possibilitandoo a aprender a trabalhar os próprios conflitos, é o
encontro da própria harmonia que pode ter perdido,
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em um movimento constante de reequilíbrio ou
desequilíbrio, que por fim equilibra o ser.
Segundo Aidar (2020): “A arte possui um
caráter estético e está intimamente relacionada com
as sensações e emoções dos indivíduos”. Ainda, de
acordo com a autora: “(...) a arte tem uma importante
função social na medida que expõe características
históricas e culturais de determinada sociedade,
tornando-se um reflexo da essência humana”.
(AIDAR, 2020 p.1)
Nesse sentido, destaca-se que as expressões
artísticas são consideradas toda forma de produção
humana, tais como: arquitetura, literatura, cinema,
pintura, teatro, música, entre outros. Assim, nesse
contexto ressalta-se a música, pois a mesma sempre
foi utilizada pelo homem como forma de externar seus
sentimentos e emoções, realizando por meio da
mesma uma comunicação que pode ser considerada
universal.
Segundo Brescia (2003) a música é uma
linguagem universal, que vem participando da história
da humanidade desde as primeiras civilizações,
portanto a música existe e sempre existiu como
produção cultural, pois de acordo com estudos
científicos, desde que o ser humano começou a se
organizar em tribos primitivas pela África, a música
era parte integrante do cotidiano dessas pessoas.
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A música é uma linha de linguagem na qual
vem comunicar sensações e sentidos, encontrandose presente nas mais diversas situações, sendo elas:
afetividade, cognição e a estética, assim vem a
transmitir sonorização capaz de auxiliar na expressão
e comunicação de sensações, sentimentos e
pensamentos, por intermédio significativo entre o som
e o silencio de forma relacionada e organizada.
Assim nesse contexto, vem a ser de extrema
importância se utilizar de atividades de musicalização
que venham a auxiliar a criança na exploração
sonora, da música em si, bem como na pronuncia de
palavras e escrita das mesmas.
O que poderá auxiliar a criança no seu
desenvolvimento auditivo, bem como no exercício da
atenção, concentração e na aptidão de análise,
favorecendo-a na elaboração da fonética e a escrita.
Portanto, a música na educação serve de ferramenta
incentivadora do processo de ensino-aprendizagem,
vindo a ser um fator de expansividade na convivência
coletiva.
A música vem a ser para a criança um auxiliar
em sua adaptação à fase escolar, até em sua
comunicação não verbalizada. Assim, crianças na
fase da educação infantil, costumam a serem
retraídas e não se relacionar. Pois, evitam falar ou
murmuram, sendo que, podem emitir sons ou ruídos
com certo ritmo. Sendo que, por vezes o professor
procura estabelecer conversa com essa criança, por
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meio da comunicação não verbalizada, tentando
murmurar como o aluno e assim, vai promovendo a
adaptação desta criança.
Na brincadeira, nesse murmurar, a criança já
vai compreendendo, incorporando que naquele lugar
não tem perigo, que ela pode confiar no educador, na
equipe da escola, nos amigos. No decorrer do período
de adaptação da criança ocorrem situações em que
“A música sempre induz movimentos afetivos, que se
processam na escuta por meio da vivência de
estruturas que existem em nível de texto nela própria”.
(ZAMPRONHA, 2002, p. 24).
Contudo, ressalta-se que trabalhar com música
no âmbito escolar, não possui a pretensão na
formação de profissionais, e sim, por meio da
experimentação
de
conhecer,
entender
e
compreender a linguagem musical, propiciando
assim, a abertura da sensibilidade auditiva,
possibilitando a externar emoções, ampliar a cultura
de forma geral e contribuir para a formação ampla e
integral do sujeito. A esse respeito Katsch e MerleFishman (apud BRESCIA, 2003, p.60) afirmam que
“[...] a música pode melhorar o desempenho e a
concentração, além de ter um impacto positivo na
aprendizagem de matemática, leitura e outras
habilidades linguísticas nas crianças”.
Mediante as várias mudanças que acontecem
no âmbito educacional acabam por ocorrer diferentes
práticas pedagógicas, as quais acabam por trabalhar
Gislene Nunes da Silva

479

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

as mais variadas produções musicais que se
encontram presentes na sociedade. Assim, o docente
que souber utilizar essas diferentes expressões
musicais poderá ministrar aulas ricas, possibilitando a
ter um êxito ao transmitir novos conhecimentos.
Portanto, ao se realizar um trabalho com
música que possa a vir a ser um instrumento
mediador e auxiliador da criança no decorrer do
processo de aprendizagem se torna de extrema
importância, pois as atividades que englobam a
musicalização tende a permitir que o discente venha
a se conhecer melhor, possibilitando assim, o seu
desenvolvimento quanto à noção de esquema
corporal, permitindo-lhe uma ampla comunicação
com o outro.
Para Brescia (2003),
As propriedades da música, como os
ritmos, complementam os estímulos
necessários ao desenvolvimento das
diferenças cognitivas do cérebro; as
diferentes notas, os sons e timbres,
constituem um elemento rico em
informações perceptivas estimulando
a atenção e a memória. Percebe-se
assim, que, promover atividades que
envolvam música, de preferência,
relacionadas
aos
conteúdos
trabalhados, influencia e favorece a
aprendizagem, seja em qual matéria
for. (BRESCIA, 2003 p.41)
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Outros fatores relevantes a ser considerado
são: as cantigas de roda e as parlendas, as quais
introduzem ritmo e argumento aos conteúdo a serem
trabalhados, propiciando assim: prazer, interesse e o
abarcamento efetivo e natural das crianças, pois a
música vem a exercer um papel extremamente afetivo
e lúdico.
Nesse sentido, pode-se dizer que, o
desenvolvimento de atividades que venham a ser
relacionadas com a música pode convir, em estimular
as crianças que venham a apresentar dificuldades de
aprendizagem e, ainda, cotizar-se na sua inclusão ao
ambiente escolar, pois, passariam a responder aos
movimentos específicos, contribuindo assim, na sua
coordenação do pensamento, estimulando-o na
aquisição de saberes.
Nessa nuance, conforme Brescia (2003 p. 41),
leva-se a crer que o trabalho em grupo pode ser
favorecido quanto à cooperação e a comunicação,
envolvendo a todos numa perspectiva onde o
importante é o fazer e participar, sem a cobrança e,
realizando individualmente, sua expressão é
respeitada e valorizada, desenvolvendo, assim, sua
autoestima.
O que condiz a afirmar que o conhecimento
sobre os atributos da música possibilita ensinar aos
alunos a respeito do que sentir sobre si e os outros,
assim nessa relação de sentimentos, se faz
necessário
ressaltar
que
a
música
atua
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reflexivamente
nas
diversas
áreas
do
desenvolvimento psicossocial, cognitiva, motora e
afetiva, conduzindo o aluno a ter uma atitude mais
comunicativa e afetiva.
Conforme Scherer (2010), tanto em sua própria
cultura, quanto em culturas estrangeiras, o trabalho
com música oferece aos alunos vivência e
experiências que não se encontra explicitamente, em
parte alguma do currículo e, além de melhorar a
aprendizagem de todas as matérias, desenvolve a
sensibilidade ao agir diretamente na questão da
autoestima e do desenvolvimento global do ser. Além
de transmitir herança cultural, a música, também é
criativa e auto expressiva, permitindo a expressão de
pensamentos e sentimentos, sejam os quais forem.
Nesse pensar, Beineke (2001) vêm a afirmar
que:
O professor deve procurar conhecer
todos os tipos de músicas envolvidas
no meio social dos alunos, bem como
as representações utilizadas por eles,
observando os objetivos da educação
para a compreensão da cultura
musical e buscando encontrar a ideiachave que sirva para que os alunos
estabeleçam correspondência com
outros conhecimentos e com sua
própria vida. (BEINEKE, 2001 p.90)

De acordo com Brescia (2003 p. 60), pode-se
perceber que a música e suas propriedades, são mais
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do que elementos recreativos e meros estimulantes,
mas sim, fonte global de desenvolvimento, ferramenta
auxiliadora na construção de identidade, socialização
e auto realização.
Ainda, conforme a autora:
A música é cada vez mais considerada
uma ferramenta de ação pedagogia e,
usada para alfabetizar, resgatar a
cultura e ajudar na construção do
conhecimento de crianças. Diante do
foco da ação pedagógica, pode-se
considerar que, por meio de atividades
aonde se relacione objetos a sons, o
educador pode perceber da criança,
sua capacidade de memória auditiva,
observação,
discriminação
e
reconhecimento dos sons, podendo
assim, vir a trabalhar melhor o que
está defasado, na questão visual,
auditiva e propriamente escrita.
(BRESCIA, 2003 p.60)

Nos estudos apresentados por Katsch e MerleFishman, é destacado que “[...] a música pode
melhorar o desempenho e a concentração, além de
ter um impacto positivo na aprendizagem de
matemática, leitura e outras habilidades linguísticas
nas crianças”. (BRESCIA 2003, p.60)
Por outro lado, destaca-se que a música pode
ser utilizada para melhorar o ambiente educacional de
diversas formas, tais como: para recepcionar os
alunos, para alegrar o ambiente no decorrer das
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refeições, no término de uma aula, e várias outras
possibilidades. A música possui a propriedade de
alegrar e relaxar, ou seja diminuir uma tensão
ocasionada por diversos fatores ocorridos nos
espaços interiores ou exteriores do ambiente escolar.
Barreto (2000) apresenta que:
Ligar a música e o movimento,
utilizando a dança ou a expressão
corporal, pode contribuir para que
algumas crianças, em situação difícil
na escola, possam se adaptar (inibição
psicomotora, debilidade psicomotora,
instabilidade psicomotora, etc.). Por
isso é tão importante à escola se
tornar um ambiente alegre, favorável
ao desenvolvimento. (BARRETO,
2000 p.45)

Contudo, ressalta-se que o educador, em seu
trabalho cotidiano com música, precisa ter a
sensibilidade de saber o momento certo para utilizar
a música, pois pode ocorrer que o uso de um
determinado tipo de música não proporcione o efeito
desejado, dificultando, por exemplo, a aquisição de
um novo conhecimento. Assim se faz necessário que
o docente, ao realizar um trabalho com música, tenha
bem estabelecido os propósitos planejados a serem
alcançados.
Para
Scherer
(2010),
trabalhar,
concomitantemente, as letras das músicas, seus sons
e contexto histórico-cultural, ajuda e fixa o trabalho
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pedagógico de maneira a levar o aluno a construir
uma relação com a sociedade e o papel da música
naquele contexto.
Ao se trabalhar com música em sala de aula
pode-se realizar toda uma contextualização a respeito
de: quando, onde e o motivo pela qual foi composta,
ou seja, toda composição musical traz em seu
contexto vários elementos históricos que podem ser
identificados e trabalhados de forma a ampliar os
conhecimentos e incentivar os alunos a serem
pesquisadores.
Incentivar os alunos a pesquisar a respeito do
contexto histórico da música, os ajuda a compreender
melhor a respeito da sociedade e do mundo, pois a
partir do momento que os discentes passam a realizar
essa compreensão entenderão melhor a si mesmo e
o outro, como transformadores e criadores de cultura.
Assim, pode-se afirmar que trabalhar a música
como instrumento auxiliador de aprendizagem vem a
ser fundamental, pois “conduzir o aluno a buscar sua
fonte de conhecimento, no caso, a música e a letras
trabalhadas, é fundamental para que o mesmo
visualize os aspectos sociolinguísticos que o
circunda”. (SOARES, 2012 p.9)
Ainda na opinião da autora:
Trabalhar a música na alfabetização
não quer dizer que ela seja
complemente voltada para essa
finalidade, mas sim, ter o bom senso
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de utilizá-la de como ferramenta
pedagógica, como mais um recurso
auxiliador da prática e não como única
fonte, fazendo dela, posteriormente,
uma ação desgastada e já sem prazer.
(SOARES, 2012 p.9)

Nesse contexto, pode–se afirmar que trabalhar
com música é possibilitar ao aluno a entender e
estabelecer a sua identidade, subjetividade e o seu
posicionamento dentro da sociedade que se encontra
inserido, sendo que a mesma representa a opinião
dos membros dessa sociedade, pois de acordo com
Soares (2012):
É fundamental, também que, a música
seja apresentada e estudada como
matéria em si, como linguagem
artística, forma de expressão e um
bem cultural, pois, o aluno tem direito
de conhecer e construir uma visão
sobre ela e, por meio dela, buscar sua
identificação e lugar na sociedade, já
que muitas vezes, a música
representa um grupo, um espaço de
manifestação social. (SOARES, 2012
p.10)
A escola deve ampliar o conhecimento
musical do aluno, oportunizando a
convivência com os diferentes
gêneros, apresentando novos estilos,
proporcionando uma análise reflexiva
do que lhe é apresentado, permitindo
que o aluno se torne mais crítico.
(SOUZA, 2012 p.2)
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E, ainda, conforme o autor:
Trabalhar por meio da música
diferentes sons e pedir para que os
alunos identifiquem, produza ou
descubram de que material é feito
esse objeto que emite aquele som, ou
até mesmo, como esse som foi
produzido, além de trabalhar a
memória auditiva, constrói um elo
entre som e linguagem escrita ao
relacionar que tudo, em todos os
lugares, e a todo o momento temos
som, ruídos, “música” ao nosso redor.
(SOUZA, 2012 p. 2)

Nesse sentido, pode-se afirmar que conduzir o
aluno a apreciar o que a música pode oferecer e
favorecer, a partir de seu entendimento, em relação a
aprendizagem e compreensão, visão de mundo e
auxiliar em seu desenvolvimento, é o desígnio do
docente, enquanto mediador e condutor de saberes e
conhecimentos.
A música na educação vem a ser um forte
instrumento, aliando-se com o lúdico, pois o vivenciar
a música possibilita o desenvolver de expressões,
gestos e movimentos, bem como a oralidade pelo
cantar, a expressão corporal por meio da dança e em
particular o conceito musical. Proporcionando, assim,
a experimentação, interação, socialização, o lazer,
interação, ou seja, o entender artístico musical,
encontrando significação nas suas emoções: sociais,
culturais e intelectuais, a música possibilita e auxilia
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na respiração, pois ao entoar uma cantiga a criança
desenvolve a sua verbalidade.
Segundo Loureiro (2003, p. 119) “Não
podemos nos esquecer de que a música é além da
arte de combinar os sons, uma maneira de exprimirse e interagir com o outro, e assim a devemos
compreendê-la [...]”. Ao usarmos a música, podemos
estar cientes que de uma maneira prática a criança
estará aguçando a aprendizagem, a compreensão, a
interpretação e a fixação dos novos conceitos de uma
maneira lúdica e criativa.
A apreciação musical possibilitará às crianças
a construir e ampliar seus esquemas mentais,
possibilitando-lhes outras produções sonoras, ou
seja, aparelhamentos novos a respeito sobre: forma,
timbres, ritmos, intensidades e variações, podendo
atribuir-lhes uma nova dinâmica na obtenção de
produção de resultados que venham a possibilitarlhes, a implementar diferentes execuções ou
produções, valorizando assim o seu repertório.
Beyer & Kebach (2009, p. 29), salientam que
educadores utilizam a música em sala de aula como
recurso pedagógico; o gesto, o movimento corporal
para trabalharem com seus alunos, acreditando ser o
gesto uma das formas de se vivenciar a música,
podendo pensar no corpo como um instrumento
musical, não somente pela voz, mas também pela
manifestação do ritmo através do movimento
corporal.
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A educação musical deve se agregar à arte do
movimento, cultivando todas as possibilidades que o
corpo pode oferecer, utilizando-se da expressão e
dos movimentos motores básicos, da dimensão do
tempo e do espaço e da declaração dos significados,
sentimentos e emoções por meio gestual, assim a
criança vem a estabelecer conexão com o mundo e
com outras crianças por intermédio do corpo.
A participação do educador é fundamental para
a apreciação, é por meio de uma correta proposição
que o aluno se sentirá envolvido afetiva e
cognitivamente. Becker (2001 apud Beyer e Kebach,
2009 p.73) aponta duas condições necessárias para
que algum conhecimento novo seja construído no
ensino da música, sendo eles:
a)
Que o aluno haja (assimilação) sobre o
material que o professor presume que tenha algo de
cognitivamente interessante, ou melhor, significativo
para o aluno;
b)
Que o aluno responda para si mesmo às
perturbações (acomodação) provocadas pela
assimilação do material, ou, que o aluno se aproprie,
em um segundo momento, não mais do material, mas
dos mecanismos íntimos de suas ações sobre esse
material, tal processo far-se-á por reflexionamento e
reflexão (Piaget, 1977), a partir das questões
levantadas pelos próprios alunos e das perguntas
levantadas pelo próprio professor, e de todos os
desdobramentos que daí ocorrerem. (Idem)
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A fim de um melhor entendimento a respeito da
música, se faz necessário o desenvolvimento de se
ouvir os sons com atenção, a fim de propiciar a
assimilação dos elementos, variações e de como são
distribuídos e organizados em um arranjo musical.
Para a grande maioria das pessoas, incluindo
os educadores e educadoras (especializados ou não),
a música era (e é) entendida como “algo pronto”,
cabendo a nós a tarefa máxima de interpretá-la.
Ensinar música, a partir dessa óptica, significa
ensinar a reproduzir e interpretar músicas,
desconsiderando a possibilidade de experimentar,
improvisar, inventar como ferramenta pedagógica de
fundamental importância no processo de construção
do conhecimento musical (BRITO 2003 p.52).
Em continuidade, Brito (2003) aborda que:
Ouvir música, aprender uma canção,
brincar de roda, realizar brinquedos
rítmicos, jogos de mãos são atividades
que despertam e estimulam e
desenvolvem o gosto pela atividade
musical. Daí deve ser produzida,
apreciada e refletida pelas crianças.
Vale lembrar que a produção deve
estar centrada na experimentação e
na imitação, tendo como produto a
interpretação e a improvisação. Este
eixo não deve ficar isolado das outras
áreas mais integrado, visto o contato
estreito e direto com as demais
linguagens (movimento, expressão
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corporal, artes visuais...). (BRITO,
2003 p.52)

Enfim, a música na Educação vem a ser um
importante recurso auxiliar, capaz de proporcionar-lhe
estímulos, equilíbrio e momento feliz para a criança.
Assim, esse momento musical, vem a ser
incentivador de ações e atitudes, um despertar do
corpo como um todo, por meio de gestos. Portanto, o
momento musical vem a despertar no ser humano a
musicalidade, o que leva a crer que, o quanto antes a
criança é incentivada a entrar em contato com a
mesma, o quanto antes irá se desenvolver de forma
abrangente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como pode ser abordado no decorrer da
elaboração deste artigo, a música proporciona ao
sujeito momentos de aprofundamento reflexivos a
respeito de sua relação como ser social e familiar, a
respeito de si e do outro, bem como a viver momentos
de recordação de situações felizes ou não.
A música como instrumento mediador e
auxiliador de aprendizagem possibilita ao aluno o
entendimento e compreensão de situações,
informações ou assuntos a serem abordados como
fontes de conhecimento, pois a mesma tem por
característica entreter e proporcionar que o ouvinte se
aprofunde em sua melodia.
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Outro fator importante destacado na
decorrência deste, é o fato de que o docente que tem
por proposta de trabalho e metodologia a introdução
da música, possibilita ao aluno a ser um pesquisador
e construtor de seu próprio saber.
A música é considerada uma linguagem
universal, a qual é compreendida e entendida por
todos os povos, independente da língua materna dos
mesmos, pois em suas composições melodiosas é
carregada de sentimentos e emoções quem podem
ser sentidos de forma a conduzir o ouvinte a
lembranças ou transportá-lo para os seus sonhos.
Em suma, a música para o sujeito vem a ser
algo inquestionável, pois a mesma o acompanha ao
longo de sua história, pois vem acompanhando a
evolução da mesma ao longo de toda a sua
existência, proporcionando-lhe e exercendo as mais
diferentes funções, ou seja, está presente em todos
os universos culturais, podendo assim transpassar
barreiras do tempo e espaço, vindo a ser uma das
mais importantes formas de comunicação.
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Ilda Gomes Arias

RESUMO
A promoção do lúdico ajuda a criança a aprender
sobre suas habilidades, enquanto interage com
outras pessoas e seus arredores. Todas as crianças
devem ter tempo para brincar. São os alicerces para
estabelecer confiança, habilidades de enfrentamento,
flexibilidade e interações positivas com os outros. Por
meio da brincadeira, a criança poderá aplicar essas
habilidades à medida que crescer e se tornar um
jovem adulto. Brincar é uma das principais maneiras
pelas quais as crianças aprendem e se
desenvolvem. Ajuda a construir a autoestima, dando
à criança um senso de suas próprias habilidades e a
se sentir bem consigo mesma. Por ser divertido, as
crianças geralmente ficam muito absorvidas no que
estão fazendo.
Palavras-chave: Lúdico; Habilidades; Enfrentamento
ABSTRACT
Playful promotion helps children learn about their
skills while interacting with other people and their
surroundings. All children should have time to play.
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They are the foundation for establishing trust, coping
skills, flexibility and positive interactions with others.
Through play, the child will be able to apply these skills
as they grow up and become a young adult. Playing is
one of the main ways in which children learn and
develop. It helps to build self-esteem, giving the child
a sense of his own abilities and feeling good about
himself. Because it is fun, children are often very
absorbed in what they are doing.
Keywords: Playful; Skills; Coping
INTRODUÇÃO
Para as crianças pequenas, o brincar é
geralmente uma atividade de corpo inteiro que as
ajuda a desenvolver as habilidades necessárias mais
tarde na vida. Correr, dançar, escalar, rolar - essas
atividades promovem o desenvolvimento muscular e
ajudam a ajustar as habilidades motoras. As crianças
também constroem seus músculos mentais e
emocionais ao criar mundos elaborados e
imaginativos, ricos em um sistema de regras que
regem os termos do jogo.
A brincadeira é muito importante para o
desenvolvimento de uma criança, é parte integrante
do estágio inicial da criança e também apoia sua
jornada de aprendizado. As crianças pequenas
podem desenvolver muitas habilidades por meio do
poder do brincar. Eles podem desenvolver suas
habilidades de linguagem, emoções, criatividade e
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habilidades sociais. Brincar ajuda a alimentar a
imaginação e a dar uma sensação de aventura à
criança. Com isso, eles podem aprender habilidades
essenciais, como resolução de problemas, trabalho
com outras pessoas, compartilhamento e muito mais.
Além de estimular as mentes jovens a serem
receptivas ao aprendizado, a brincadeira é um
componente necessário do desenvolvimento do
cérebro das crianças.
De acordo com Kishimoto (1994 p.01):
Para a criança, o brincar é a atividade
principal do dia-a-dia. É importante
porque dá a ela o poder de tomar
decisões, expressar sentimentos e
valores, conhecer a si, aos outros e o
mundo, de repetir ações prazerosas,
de
partilhar,
expressar
sua
individualidade e identidade por meio
de diferentes linguagens, de usar o
corpo, os sentidos, os movimentos,
solucionar problemas e criar.

Brincar é se divertir! Qualquer atividade,
organizada ou não estruturada, seu a criança
considera divertida e agradável é considerada
brincadeira.
Brincar é muito mais do que apenas uma
atividade divertida para a criança. Quando a criança
cresce, ela passa por diferentes estágios de
desenvolvimento da brincadeira.
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Ao longo dos anos podemos
comprovar que a utilização de
procedimentos metodológicos que
envolvem brincadeiras, jogos e
brinquedos tende a contribuir com
mais facilidade para o processo de
ensino e aprendizagem da criança na
formação
de
atitudes
como:
cooperação; socialização; respeito
mútuo;
interação;
lideranças,
criatividade,
personalidade
e
autonomia,
que
favorecem
a
construção do conhecimento do
educando. (SANTOS, 2014.)

Enquanto brincam, as crianças aprendem e
desenvolvem
habilidades
importantes
que
continuarão a usar por toda a vida. Resolução de
problemas, criatividade e disposição para assumir
riscos são apenas algumas das habilidades
desenvolvidas durante o jogo.
As crianças que usam sua imaginação e
'brincam de fingir' em ambientes seguros são capazes
de aprender sobre suas emoções, o que lhes
interessa e como se adaptar às situações. Quando as
crianças brincam umas com as outras, elas têm a
oportunidade de aprender a interagir com outras
pessoas e a se comportar em várias situações
sociais.
Segundo HEINKEL (2000, p. 54):
A troca de saberes entre as crianças
participantes da ação lúdica, ativa o
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pensamento cognitivo e afetivo.
Brincando a criança cria, recria e
inventa
novas
manifestações
adequando-se a sua realidade, ela é
capaz de entrar num estado de sonhos
e fantasias, onde encontra espaço
para representar o mundo de sua
forma, descobrindo ao mesmo tempo
soluções para os obstáculos surgidos
no seu faz de conta e que servirá para
sua vivência ao longo do seu
desenvolvimento.

Contudo, percebe-se que o brincar é uma troca
de aprendizagem, nas quais as crianças são as
protagonistas, interagindo, aprendendo com o outro e
ensinando, de forma significativa.
(...) a essência do bom professor está
na habilidade de planejar metas para
aprendizagem das crianças, mediar
suas experiências, auxiliar no uso das
diferentes
linguagens,
realizar
intervenções e mudar a rota quando
necessário.
Talvez,
os
bons
professores sejam os que respeitam
as crianças e por isso levam qualidade
lúdica para a sua prática pedagógica.
(GONZAGA, 2009, p.39).

A brincadeira livremente escolhida ajuda o
desenvolvimento saudável das crianças e dos
jovens. Para ter boa saúde física e mental e aprender
habilidades para a vida, eles precisam de várias
oportunidades de brincar não estruturadas, desde o
nascimento até a adolescência.
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Brincar melhora o bem-estar cognitivo, físico,
social e emocional de crianças e jovens. Por meio da
brincadeira, as crianças aprendem sobre o mundo e
elas mesmas.
As crianças geralmente querem criar desafios
e incertezas em suas brincadeiras. Por meio de
brincadeiras arriscadas e desafiadoras, as crianças
testam a si mesmas e descobrem seus próprios
limites. Eles aprendem a lidar com os riscos por meio
do jogo e podem usar essas mesmas habilidades
mais tarde na vida.
A NECESSIDADE DE BRINCAR
A brincadeira é uma parte essencial da vida de
todas as crianças e é vital para o desfrute da infância,
bem como para o desenvolvimento social, emocional,
intelectual e físico. Quando as crianças são
questionadas sobre o que elas acham importante em
suas vidas, as brincadeiras e os amigos geralmente
estão no topo da lista.
O playground é a sala de aula de uma
criança. Eles aprendem a negociar enquanto
aguardam na fila pelo slide. Eles aprendem a se
comunicar jogando piratas na ponte. Mais importante:
eles aprendem a confiar em si mesmos e nos outros,
interagindo
fisicamente,
emocionalmente
e
socialmente com seus pares.
É muito importante que as crianças tenham
tempo livre e desestruturado para brincar. Nestes
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dias de horários, rotinas e muitas demandas e
responsabilidades, é cada vez mais importante que
as crianças possam brincar.
A escola pode ser estressante, especialmente
para estudantes que precisam liberar energia
reprimida. Brincar dá às crianças a chance de aliviar
o estresse naturalmente, sem raiva ou frustração.
Garantir que as crianças tenham tempo para
brincar é importante para qualquer creche. Permitir às
crianças uma folga nos livros e sair e pular pode
ajudar a promover o desenvolvimento cognitivo, físico
e social. Mas eles precisam de tempo para poder
fazê-lo.
Conforme Fontana e Cruz (1997) afirmam:
Pela
brincadeira,
objetos
e
movimentos são transformados. As
relações sociais em que a criança está
imersa são elaboradas, revividas,
compreendidas.
Brincando
de
casinha, de médico, de escolinha, de
roda, de amarelinha, de bolinhas de
gude ou de pião, a criança se relaciona
com seus companheiros, e com eles,
num movimento partilhado, dá sentido
às coisas da vida. (FONTANA E
CRUZ, 1997, p. 118).

O brincar estimula o desenvolvimento social,
cognitivo e afetivo das crianças. Elas se colocam em
desafios e questões de seu comportamento diário,
levantam hipóteses para compreenderem melhor os
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problemas apresentados pela realidade na qual estão
inseridas.
Por meio do brincar se estimula a interação, o
que gera o confronto de diferentes crianças com
diversos pontos de vista. Com isso vão
desenvolvendo sua própria autonomia e cooperação,
lidando com a realidade de forma ativa e construtiva.
O brincar tem a função educativa única para as
crianças, garantindo a possibilidade de educação, em
uma perspectiva criadora, voluntária e consciente.
Portanto, a brincadeira tem um papel essencial e
fundamental na escola de educação infantil. A
brincadeira é uma situação organizada, onde existe,
para aquele que brinca, um certo número de decisões
a tomar em uma ordem dada, mesmo que seja
indeterminada ou aleatória. Isso auxilia no
desenvolvimento do autocontrole da criança.
Uma das formas pela qual a criança começa a
aprender é a brincadeira, pois através dela exercita
sua imaginação e se apropria das funções sociais e
das normas de comportamento. A brincadeiras
devem se desenvolver conforme a especificidade da
conduta infantil, conforme cada faixa etária. Essas
brincadeiras podem ser tradicionais, simbólicas, de
regras ou de construção. Elas estimulam a resistência
corporal, habilidades físicas, a moralidade da criança,
etc.
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Ter tempo e espaço para brincar oferece às
crianças a oportunidade de conhecer e socializar com
seus amigos, mantê-las fisicamente ativas e dar a
liberdade de escolher o que querem fazer.
Pesquisas mostram que o brincar tem muitos
benefícios para crianças, famílias e a comunidade em
geral, além de melhorar a saúde e a qualidade de
vida. Pesquisas recentes sugerem que o acesso das
crianças à boa oferta de brinquedos pode:
•

Aumentar sua autoconsciência, autoestima e
autorrespeito;

•

Melhorar e manter sua saúde física e mental;

•

Dê a eles a oportunidade de se misturar com
outras crianças;

•

Permitir-lhes aumentar sua confiança através
do desenvolvimento de novas habilidades;

•

Promover sua imaginação, independência e
criatividade;

•

Oferecer oportunidades para crianças de todas
as habilidades e origens brincarem juntas;

•

Proporcionar
oportunidades
para
o
desenvolvimento de habilidades sociais e
aprendizado;

•

Construir resiliência por meio de assumir e
desafiar riscos, resolver problemas e lidar com
situações novas e inovadoras;
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Proporcionar oportunidades de aprender sobre
o ambiente e a comunidade em geral.

Também estão disponíveis evidências que
descrevem benefícios mais amplos da oferta de
brincadeiras para famílias e comunidades, sugerindo
que:
•

Os pais podem se sentir mais seguros
sabendo que seus filhos estão felizes, seguros
e se divertindo;

•

Famílias se beneficiam de crianças mais
saudáveis e felizes;

•

Edifícios e instalações usados pelos serviços
de recreação são frequentemente vistos como
um ponto focal para as comunidades;

•

Espaços públicos externos têm um papel
importante na vida cotidiana de crianças e
jovens, especialmente como um local para
encontrar amigos

•

Parques e outros espaços verdes são
populares entre os adultos que levam crianças
pequenas para brincar e que as crianças mais
velhas e os jovens passam algum tempo
juntos.

Há um crescente corpo de pesquisa que
mostra uma ligação entre o brincar e o
desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais,
pré-requisitos para a aprendizagem de conceitos
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mais complexos à medida que as crianças
crescem. Por exemplo, a brincadeira está ligada ao
crescimento da memória, auto regulação, linguagem
oral e símbolos de reconhecimento. Tem sido
associada a níveis mais altos de ajuste escolar e
aumento do desenvolvimento social.
A brincadeira é especialmente benéfica para o
aprendizado das crianças quando atinge um certo
grau de sofisticação. Em outras palavras, o jogo
“improdutivo” acontece não apenas quando as
crianças brigam e discutem sobre quem será a
“mamãe” e quem será o “bebê”, mas também quando
a criança que é “mamãe” continua realizando as
mesmas rotinas com seu “bebê” dia após dia sem
alterações. Por outro lado, a peça com potencial para
promover muitas áreas do desenvolvimento de
crianças pequenas, incluindo o desenvolvimento
social e cognitivo, tem as seguintes características:
As crianças criam um cenário de fingimento
negociando e conversando com colegas e usando
adereços de maneira simbólica; e as crianças criam
papéis
e
regras
específicos
para
fingir
comportamento e adotam vários temas e vários
papéis.
Quando as crianças se envolvem nesse tipo de
jogo durante a maior parte de seus primeiros anos,
aprendem a adiar a gratificação e a priorizar seus
objetivos e ações. Eles também aprendem a
considerar as perspectivas e necessidades de outras
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pessoas. Eles aprendem a representar as coisas
simbolicamente e a regular seus comportamentos e a
agir de maneira deliberada e intencional.
A maioria dos professores das escolas
primárias provavelmente concordaria que eles não
esperam que os alunos do jardim de infância entrem
na primeira série com um domínio completo de
ortografia ou adição. Afinal, é nas primeiras séries do
ensino fundamental que as crianças aprendem essas
competências acadêmicas. No entanto, os
professores que ingressam na escola esperam que as
crianças que entram nas salas de aula possam se
concentrar, prestar atenção e ter consideração pelos
outros. Essas áreas são desenvolvidas não usando
cartões de memória ou programas de computador,
mas interagindo com os colegas durante o jogo.
A CRIANÇA E O LÚDICO
O ambiente da sala de aula pode ser
transformado em um espaço de brincar, utilizando as
mesas, cadeiras ou afastando-as para que se tenha
um espaço livre. Fora das salas existem os parques e
pátios onde predominam as brincadeiras de grande
atividade física. Outra alternativa é a utilização de
espaços planejados para o brincar, chamados de
brinquedoteca, que Friedman assim define
São espaços públicos e/ou privados
que funcionam como bibliotecas de
brinquedos, organizados de forma
para que as crianças possam
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desenvolver
criativamente
suas
atividades lúdicas. Em creches,
escolas
e
universidades
há
brinquedotecas
com
fins
especificamente
educacionais
(FRIEDMAN, 1996, p.16)

Pela existência destes diversos espaços
lúdicos, e de como estes são utilizados, torna-se
importante observar as formas de brincar que podem
ser sugeridas e criadas no momento do uso destes
espaços. A partir desta observação, torna-se um
elemento da investigação identificar, diferenciar e
caracterizar as brincadeiras livres, em que são as
crianças que decidem suas funções e regras, das
brincadeiras utilizadas pelas professoras com foco
pedagógico.
Brincar é importante para o desenvolvimento
neurológico da criança. Ao brincar, as crianças estão
promovendo o desenvolvimento saudável do cérebro
porque estão fortalecendo muitas conexões
neuronais que, de outra forma, desapareceriam ou
enfraqueceriam se não fossem usadas.
As crianças aprendem a compartilhar, resolver
conflitos, tomar decisões, ser assertivas e trabalhar
em grupos por meio de brincadeiras não
estruturadas. Embora algumas crianças sejam mais
aptas a ter essas habilidades do que outras, a maioria
das crianças é capaz de desenvolver essas grandes
habilidades
sociais
brincando
com
outras
crianças. Até brincar sozinho pode ajudar a criança a
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ganhar autoconfiança, assertividade, capacidade de
tomar decisões e muito mais.
Brincar permite que as crianças identifiquem,
expressem e aprendam sobre sentimentos. As
crianças costumam brincar de fingir para encenar
coisas que veem em suas vidas, como são seus pais,
experiências que ocorrem na escola ou como são as
amizades. Entre essas experiências da vida
cotidiana, é claro que as crianças têm sentimentos
sobre os eventos. As crianças tornam-se mais
conscientes dos seus próprios sentimentos e dos
outros e de como lidar com eles, expressando-os e
trabalhando por meio das emoções no jogo.
O LÚDICO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
O lúdico é a essência da infância. É pura
alegria. O lúdico também é essencial para o
desenvolvimento saudável das crianças e de adultos
bem-arredondados, bem ajustados e bem-sucedidos.
De acordo com Teixeira (2012),
Jogos, brinquedos e brincadeiras
sempre ocuparam um lugar importante
na vida de toda criança, exercendo um
papel
fundamental
no
desenvolvimento. Desde os povos
mais primitivos aos mais civilizados,
todos tiveram e ainda têm seus
instrumentos de brincar. Em qualquer
país, rico ou pobre, próximo ou
distante, no campo ou na cidade,
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existe a atividade lúdica. (TEIXEIRA,
2012, p. 13-14).

A aprendizagem lúdica, também chamada de
aprendizagem por meio da brincadeira, é uma
abordagem que usa a brincadeira das crianças para
apoiar o aprendizado de descoberta e a solução de
problemas. A integração do jogo livre e do jogo
guiado nas configurações de aprendizagem precoce
promove o desenvolvimento saudável e holístico das
crianças e ajuda a construir uma base sólida para o
sucesso acadêmico.
Segundo Vygotsky (1989, p. 101):
(...) um aspecto essencial do
aprendizado é o fato de ele criar a
zona de desenvolvimento proximal; ou
seja, o aprendizado desperta vários
processos
internos
de
desenvolvimento, que são capazes de
operar somente quando a criança
interage com pessoas em seu
ambiente e quando em cooperação
com seus companheiros. Uma vez
internalizados,
esses
processos
tornam-se parte das aquisições do
desenvolvimento independente da
criança.

A
aprendizagem
lúdica
promove
a
aprendizagem e o desenvolvimento, contando com as
brincadeiras das crianças para promover a
descoberta e a solução de problemas.
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As crianças são naturalmente curiosas. Eles
exploram seus arredores para aprender sobre como
o mundo funciona. Ao capitalizar isso, o aprendizado
lúdico promove o desenvolvimento e o aprendizado,
contando com o brincar das crianças para impulsionar
a descoberta e a solução de problemas.
As crianças realmente precisam de muito
poucos, e às vezes zero, adereços quando
brincam. Talvez a coisa mais surpreendente sobre as
crianças pequenas seja sua imaginação sem
limites. Materiais abertos, como um prato e uma
colher, deixam infinitas possibilidades. Comida de
plástico ou madeira finge limitar apenas o que as
crianças podem conceber. Um graveto se torna uma
espada para matar dragões, uma colher para mexer
um caldeirão ou um pônei para montar.
A brincadeira é um fenômeno universal e um
direito da infância. É espontâneo, gratificante e
divertido, com vários benefícios:
o

Educação: ajuda as crianças a aprender e
desenvolver habilidades que fundamentam o
aprendizado de leitura, escrita e matemática.

o

Habilidades sociais: oferece oportunidades
para socializar com colegas da mesma idade e
aprender a entender os outros, a se comunicar
e a negociar.

o

Cognição: incentiva as crianças a aprender,
imaginar, categorizar e resolver problemas.
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Benefícios terapêuticos: Oferece às crianças a
oportunidade
de
expressar
aspectos
preocupantes de sua vida cotidiana, incluindo
tensões, traumas, conflitos familiares e outros
dilemas.

O desejo das crianças de pular corda, subir em
árvores e brincar de etiqueta é essencial para o
desenvolvimento. Os benefícios do jogo são
infinitos. Durante o jogo, as crianças aprendem a
resolver problemas, praticar habilidades sociais e de
linguagem
e
controlar
seus
impulsos
e
emoções. Essas são as habilidades necessárias para
prosperar.
Durante o aprendizado lúdico autodirigido, as
crianças pensam criticamente, resolvem problemas e
desenvolvem a memória.
A relação entre brincadeira e desenvolvimento
cognitivo é descrita de maneira diferente nas duas
teorias do desenvolvimento cognitivo que dominam a
educação infantil - as de Piaget e Vygotsky.
Piaget (1962) definiu a brincadeira como
assimilação, ou os esforços da criança para fazer com
que os estímulos ambientais correspondam a seus
próprios conceitos. A teoria piagetiana sustenta que o
jogo, por si só, não resulta necessariamente na
formação de novas estruturas cognitivas. Piaget
alegou que brincar era apenas por prazer e, embora
permitisse às crianças praticar coisas que haviam
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aprendido
anteriormente,
não
resultava
necessariamente no aprendizado de coisas
novas. Em outras palavras, a brincadeira reflete o que
a criança já aprendeu, mas ensina necessariamente
algo novo à criança. Nesta visão, o brincar é visto
como um "processo que reflete o desenvolvimento
simbólico emergente, mas pouco contribui para ele"
(Johnsen & Christie, 1986, p. 51).
Em contraste, a teoria vygotskiana afirma que
o jogo realmente facilita o desenvolvimento
cognitivo. As crianças não apenas praticam o que já
sabem, mas também aprendem coisas novas. Ao
discutir a teoria de Vygotsky, Vandenberg (1986)
observa que "o jogo não reflete tanto o pensamento
(como sugere Piaget) quanto cria o pensamento" (p.
21).
Observações de crianças brincando dão
exemplos para apoiar as teorias piagetiana e
vygotskiana do brincar. Uma criança que veste uma
capa de chuva e um chapéu de bombeiro e corre para
resgatar seu ursinho de pelúcia das fingidas chamas
em sua casa de brincar está praticando o que
aprendeu anteriormente sobre bombeiros. Isso apoia
a teoria de Piaget. Por outro lado, uma criança no
centro do quarteirão que anuncia ao professor: "Olha!
Quando eu coloco esses dois blocos quadrados,
recebo
um
retângulo!" construiu
novos
conhecimentos através de sua peça. Isso apoia a
teoria de Vygotsky. Se as crianças estão praticando o
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que aprenderam em outros contextos ou construindo
novos conhecimentos, fica claro que a brincadeira
tem um papel valioso na sala de aula da primeira
infância.
A LUDICIDADE NA EDUCAÇAO INFANTIL
Brincar pode promover o desenvolvimento
do cérebro de uma criança de várias maneiras,
incluindo o fornecimento de experiências cruciais de
vida para estabelecer as bases para o crescimento do
cérebro.
Os cérebros infantis estão equipados com uma
superabundância de conexões de células cerebrais
(sinapses). A superprodução de sinapse permite que
as informações capturadas desde os primeiros anos
construam uma base para o cérebro.
A criança é um ser complexo, com
suas próprias características, com
uma forma específica de observar o
mundo de modo muito singular, que
fornece perspectivas para transformar
o mundo – perspectivas que devem
ser entendidas dentro do seu estágio
de vida. Neste sentido, a escola não
complementa ou molda a criança, mas
sim, proporciona condições para que
se desenvolva plenamente. É um
conceito variável e que se estabelece
nas dimensões psicológica, social e
afetiva (SANTOS, 1999, p. 38).
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Talvez o benefício mais óbvio de brincar seja o
fato de aumentar a criatividade de uma criança.
A criatividade está intimamente ligada ao
pensamento divergente, que explora muitas soluções
possíveis e geralmente gera ideias criativas. Muitos
estudos descobriram que brincar é altamente
associado a pensamentos divergentes.
Fingir brincar é especialmente benéfico porque
permite que as crianças pratiquem seu vocabulário
quando falam e tentam entender os outros.
As crianças usam habilidades motoras finas e
grossas em suas brincadeiras. Eles reagem um ao
outro socialmente. Eles pensam sobre o que estão
fazendo ou fazendo. Eles usam a linguagem para
conversar um com o outro ou consigo mesmos e
muitas vezes respondem emocionalmente à atividade
lúdica. A integração desses diferentes tipos de
comportamentos
é
fundamental
para
o
desenvolvimento cognitivo de crianças pequenas.
Na medida em que recebem estímulos
externos do mundo, a criança pode
transformar tais estímulos e produzir
novos significados aos objetos e ao
mundo que a cerca, atribuindo-lhe um
novo conceito que expressa seu
caráter no curso de seu próprio
desenvolvimento pessoal e social.
Além disso, a maior parte de seu
desenvolvimento se produz sobre
influência de processos educativos, o
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que implica na importância da ação do
meio e na configuração de um órgão
tão importante como o cérebro.
(PANIAGUA; PALÁCIOS, 2007, p. 32).

Uma abordagem baseada em brincadeiras
envolve tanto a aprendizagem iniciada por crianças
quanto a apoiada por professores. O professor
incentiva o aprendizado e a investigação das crianças
por meio de interações que visam ampliar seu
pensamento a níveis mais altos.
Por exemplo, enquanto as crianças brincam
com blocos, um professor pode fazer perguntas que
incentivam a resolução de problemas, a previsão e a
hipótese. O professor também pode trazer a
conscientização da criança para os conceitos de
matemática, ciências e alfabetização, permitindo que
eles se envolvam com esses conceitos por meio do
aprendizado prático.
O envolvimento no brincar estimula o desejo
de uma criança de explorar e descobrir. Isso motiva a
criança a dominar seu ambiente, promovendo foco e
concentração. Também permite que a criança se
envolva nos processos de pensamento de nível
superior e flexível considerados essenciais para o
aluno do século XXI.
Embora sejam necessárias mais evidências
sobre as relações de causa e efeito entre brincadeira
e aprendizado, as descobertas da pesquisa
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geralmente apoiam o valor de programas de boa
qualidade baseados nos jogos de primeira qualidade.
A escola necessita repensar quem ela está
educando, considerando a vivência, o repertório e a
individualidade do aluno, caso contrário, dificilmente
estará contribuindo para mudança e produtividade de
seus educandos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Hoje, muitas crianças não têm oportunidades
suficientes de brincar em casa por causa da TV,
vídeos e computador. Eles interagem com brinquedos
que não são propícios à criação de imaginação e a
temas dramáticos interessantes. Em muitos casos,
fingir que brinca com irmãos e crianças da vizinhança
não está disponível. Existem mais atividades dirigidas
e organizadas por adultos do que no passado. Eles
tendem a pertencer a grupos de crianças da mesma
idade e não a grupos de idade mista, o que incluiria
crianças mais velhas que poderiam atuar como
"mentoras".
As salas de aula da primeira infância oferecem
um ambiente único para promover o tipo de peça
dramática que levará à maturidade cognitiva e
social. Há outras crianças com quem brincar, um
ambiente que pode ser organizado para acomodar
brincadeiras imaginativas e adultos que podem
incentivar a brincadeira, orientando as crianças a
brincar efetivamente umas com as outras. De fato,
Ilda Gomes Arias

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

517

esta é a pedra angular de todo aprendizado, e precisa
se permanecer firmes em apoio ao brincar.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA O
ENSINO DE FUNÇÕES
Inês Aparecida dos Santos Alves

INTRODUÇÃO
O objetivo do presente estudo é ativar os
conhecimentos prévios de Matemática, focalizando o
conceito de função; ampliar esses conhecimentos e
propiciar sua mobilização como ferramenta para
resolver algumas situações que envolvam aspectos
da Economia. Para tanto, nesse capítulo
apresentaremos a metodologia que norteia nossa
pesquisa, além da caracterização dos sujeitos
envolvidos, a atividade proposta e os procedimentos
da coleta de dados.
METODOLOGIA
A metodologia desse trabalho se desenvolveu
dentro de uma abordagem qualitativa, da qual
delineou-se através do pensamento do aluno,
analisando as suas argumentações e estratégias.
Durante o decorrer desse trabalho discutimos,
entre outras coisas, sobre a relevância da
contextualização e a interdisciplinaridade no contexto
escolar. Ressaltamos que em consequência deste
fato, é primordial dar atenção ao trabalho
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contextualizado
e
interdisciplinar,
pois
a
fragmentação do conhecimento impossibilita ao aluno
a extensão de conexão conceitual, a mobilização dos
conhecimentos em diversos cenários e a dificuldade
em dar significado as sistematizações envolvidas.
Nesse sentido, nossa intenção é envolver os
discentes em situações-problema que possibilitem
momentos de investigações, de inferências e de
argumentações, e posteriores sistematizações. É
importante criar oportunidade que os possibilitem
identificar e reconhecer propriedades inerentes ao
conceito, atribuir significado tanto às informações
quanto aos procedimentos envolvidos.
UNIVERSO DE ESTUDO
Nosso estudo foi desenvolvido em uma escola
pública do Estado de São Paulo situada em Santo
André. Essa escola pertence a uma comunidade
carente, a maioria das crianças que inicia no ensino
fundamental ciclo I não são alfabetizadas e suas
famílias, em muitos casos, são desestruturadas. A
escola possui 21 salas de aula e atende a uma
comunidade muito grande por isso ela não foi
reorganizada, possui seis períodos compostos por
cinco aulas diárias de 45 minutos cada, sendo:
❖ Manhã – Ensino Fundamental 1ª a 4ª série
(horário das 7h às 11:30h);
❖ Manhã - Ensino fundamental 8ª série e Ensino
Médio (7h às 11h) ;
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❖ Intermediário – Ensino Fundamental 5ª e 6ª
série (11h às 15 h);
❖ Tarde – Ensino Fundamental 1ª a 4ª série
(13h às 17:30h);
❖ Vespertino – Ensino Fundamental 5ª, 6ª, 7ª
e 8ª série (15h às 19h);
❖ Noturno – Ensino Fundamental 8ª série,
Ensino Médio regular e suplência (19h às
23h).
CARACTERIZAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA
Essa pesquisa foi desenvolvida com 30 alunos da 1ª
série do Ensino Médio.
Esses alunos foram
escolhidos por já possuírem sucinto conhecimento
em relação ao tema objeto de nossa pesquisa e
também por existir um vínculo profissional entre os
sujeitos pesquisados e o pesquisador, sendo que isso
possibilita um melhor aproveitamento em questão do
tempo disponível para pesquisa, além da afinidade
que permite o afinco e empenho dos participantes na
resolução da atividade proposta.
Desses 30 alunos participantes de nossa
pesquisa, 19 possuem idade de 15 anos, 10 possuem
idade de 16 anos e 1 possui idade de 17 anos; sendo
que 15 alunos moram próximos à escola; 15 alunos
não têm o hábito de estudar fora do período escolar e
15 alunos dedicam de 30 minutos a 1 hora de estudo
2 vezes por semana; 9 alunos têm a Matemática
como matéria de sua preferência; 26 alunos às vezes
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percebem a utilização da Matemática nos temas
desenvolvidos por outras disciplinas e 4 alunos
sempre percebem essa utilização e quanto ao estudo
da Matemática 15 alunos o consideram ás vezes
difícil, 6 alunos o consideram difícil e 9 alunos não o
consideram difícil.
APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE E EXPECTATIVA
Essa atividade da qual propomos desenvolver
traz um texto como introdução, no qual vemos a
elucidação do termo Economia e a informação sobre
a necessidade de sua interação com a Matemática.
Após trouxemos três situações:
❖ Na primeira situação nossa intenção é permitir
que o aluno faça uma análise e reflita sobre a
relação existente entre as grandezas
envolvidas (preço e quantidade); perceba
algumas implicações existentes em situações
reais, como por exemplo, as grandezas em
questão são inversas, mas não na mesma
proporção, pois quando a quantidade de itens
dobra o preço por unidade diminui, mas não se
reduz a metade, por isso não são grandezas
inversamente
proporcionais;
possibilitar
também a compreensão dos termos oferta e
demanda utilizando a interpretação gráfica.
❖ Já na segunda situação, a proposta é que o
aluno mobilize os conhecimentos matemáticos
sobre função para encontrar o preço de
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equilíbrio
entre a oferta e a demanda,
analisando as consequências quando existir
variações inversas das mesmas, visto que
nossa pretensão é articular a análise, a
reflexão e a ação.
❖ E na terceira situação oferecemos o estudo do
gráfico da função do 2° grau através de uma
situação envolvendo as variáveis: custo,
receita e lucro, nosso propósito foi enfatizar a
análise da função lucro, salientando se é
crescente ou decrescente; a relação entre a
quantidade de barris e o valor do
lucro máximo; sistematizar a ideia de prejuízo
e de lucro com inferência ao gráfico da
parábola e proporcionar questionamentos que
permitam aos discentes
elaborarem
argumentações plausíveis.
Esta
atividade
prioriza
as
seguintes
competências e habilidades: a) ler e interpretar e
utilizar representações matemáticas (gráficos,
expressões); b) identificar o problema (compreender
enunciados, formular questões, etc.); c) formular
hipóteses e prever resultados; interpretar e criticar
resultados numa situação concreta; d) discutir ideias
e produzir argumentos convincentes; e) desenvolver
a capacidade de utilizar a Matemática na
interpretação do real; f) aplicar conhecimentos e
métodos matemáticos em situações reais, em
especial em outras áreas do conhecimento.
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ATIVIDADE PROPOSTA
Esta atividade foi extraída do livro II da 1ª série
do Ensino Médio,
projeto Construindo sempre
Matemática, desenvolvido em 2002.
Provavelmente você já deve ter lido ou ouvido
expressões do tipo: “a economia do nosso país está
melhor”, “os caos econômico se instalou naquele
país”, “o ministro da fazenda considera que atender
às exigências do FMI poderá estagnar a inflação do
país”, etc. Mas, o que é Economia e o que fazem os
economistas?
A Economia é uma ciência que estuda os
processos de produção, distribuição, comercialização
e consumo de bens e serviços. Muitos dos conceitos
dessa ciência são de natureza essencialmente
quantitativa,
como
preço,
custo,
impostos,
investimento, juros, renda e lucro. Por esse motivo,
boa parte da atividade dos economistas é de
natureza matemática. Estes estudam analisam as
formas pelas quais os indivíduos, as empresas de
negócios e os governos alcançam seus objetivos no
campo econômico.
O estudo das questões de natureza econômica
não é recente. Os antigos gregos já se preocupavam
com
esse assunto
e fizeram importantes
contribuições.
No entanto, o nascimento da economia como
corpo teórico de estudo, independentemente da
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política e da filosofia, ocorreu em 1776, quando Adam
Smith publicou a obra: Uma investigação sobre a
natureza e as causas da riqueza das nações.
A CURVA DE DEMANDA
Analise o gráfico abaixo. Ele indica o preço em
reais de cada camiseta que uma confecção faz de
acordo com o número de camisetas compradas por
uma loja. Ou seja esse gráfico é denominado de
demanda.

gráfico referente à demanda, extraída p. 31

O gráfico mostra que quanto maior for a
quantidade de camisetas compradas, menor é o
preço de cada camiseta. Veja: se uma loja comprar
100 camisetas o preço de cada uma é 18 reais, se
comprar 200 o preço por camiseta passa a ser 16
reais.
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a) Dê uma provável razão pela qual o preço por
unidade é menor quanto maior for o número de
itens vendidos ou seja quanto maior for a
demanda.
b) Qual o preço de cada camiseta se a loja
comprar 900 camisetas? Qual é o total a ser
pago pela loja se ela comprar 900 camisetas?
c) Para o preço por camisetas ser R$ 7,00
quantas camisetas a loja precisa comprar?
d) As grandezas envolvidas, preço e quantidade,
são
diretamente
proporcionais?
São
inversamente proporcionais? Explique.
CURVAS DE OFERTA E DEMANDA: ACHANDO O
PREÇO DE EQUILÍBRIO
Veja como os gráficos podem nos auxiliar a
entender algumas questões da economia.
A quantidade q de um item que é
manufaturado e vendido depende de seu preço p. É
razoável pensar que quanto maior for o preço, menor
é a quantidade de demanda, ou seja menos pessoas
querem comprar o produto. Também é razoável
pensar que quanto maior for o preço, maior é a oferta
do produto, pois o produto teria, em princípio mais
receita. Mas ele sabe que não adianta querer ganhar
muito por unidade do produto, pois os consumidores
deixariam de comprar e ele teria que abaixar o preço.
Também se os preços forem baixos demais, além de
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diminuir sua receita, a demanda forçaria a elevar os
preços. Analise o gráfico:

preço de cada unidade do
item (em R$)

A figura mostra as curvas de oferta e demanda
para um dado produto.
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral1900ral1900ral1900ral1900ral1900ral1900ral1900ral
quantidade de itens

gráfico referente à demanda e a oferta, extraída p. 32

Agora responda:
a) Qual dessas duas curvas representam a
demanda? E a oferta?
b) Qual é o preço de cada unidade do produto se
a quantidade de produtos demandados for 30?
c) Qual é o preço de cada unidade do produto se
a quantidade de produtos ofertados for 10?
d) Se o preço por unidade for 120, qual é a
quantidade de produtos demandados? E a de
produtos ofertados?
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e) Pode-se afirmar que a quantidade de produtos
ofertados e o preço por unidade, nesse caso,
são diretamente proporcionais? Por quê?
f) Procure uma interpretação para o ponto em
que as curvas se cruzam.
A FUNÇÃO LUCRO
Em economia, as decisões de gerência de uma
firma envolvem diversas variáveis: custo fornece a
relação do custo total C de uma firma quando esta
produz uma quantidade q de algum bem. Em muitas
situações, a função C(q) é uma função do 1º grau.
Outra função importante é a receita R(q) que fornece
o total recebido por uma firma pela venda de uma
quantidade q de algum bem.
Sendo conhecidas as funções custo C(q) e
receita R(q), muitas decisões são tomadas em
economia considerando o lucro L m função de
q como
L(q)= R(q) – C(q).
Baseando-se nessas informações resolva o
problema a seguir:
O lucro L em reais de uma pequena vinícola
em função da quantidade x de barris de vinho
produzidos em cada dia é dado por L= 30x – x2.
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1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral
1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

gráfico referente à função lucro, extraída da p. 33

Responda às seguintes questões:
a) Qual é o lucro se a produção é de 10 barris
diários?
b) Pode-se afirmar que a vinícola tem prejuízo
quando sua produção for maior que 15 barris
diários? Explique.
c) A função lucro é crescente para qual intervalo?
d) Qual é a quantidade de barris produzida que
promove lucro máximo? Qual é esse lucro?
e) O que acontece quando a produção é maior
que 30 barris?
f) O lucro obtido pela vinícola pela produção de
10 barris é maior que o lucro pela produção de
25 barris? Procure argumentos que possam
justificar essa possibilidade.
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PROCEDIMENTOS
A elaboração da atividade se estruturou,
basicamente, a partir de três fases que envolveram a
consulta de pesquisas sobre o tema, a coleta de
dados através do desenvolvimento do material e, por
fim, a análise dos resultados obtidos com a coleta de
dados.
Nossa proposta foi pautada na compreensão
das situações-problema, na organização das ideias e
na articulação
do conhecimento. Para tanto,
disponibilizamos 6 aulas com duração de 45 minutos
cada e o material que será entregue no início e
recolhido a cada término do encontro.
Iniciamos essa investigação com um
questionário para entendermos o contexto que
nossos pesquisados estão inseridos. No segundo
encontro foi a apresentação da atividade aos sujeitos
envolvidos, procuramos levantar hipótese, ativar os
conhecimentos prévios e realizar uma leitura coletiva
do texto de introdução.
No segundo, terceiro e quarto encontro à
proposta foi centrada na resolução da primeira e
segunda situação-problema sobre curva de demanda
e curva de oferta
e demanda, essas foram realizadas em duplas,
discutimos também sobre o gráfico que representa a
demanda e a oferta.
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No quinto e sexto encontro houve a resolução
da terceira situação-problema que também foi
realizada em duplas, refletimos sobre o gráfico da
função lucro e o significado de se ter lucro ou se ter
prejuízo em relação à receita e o custo.
Cremos que seja relevante e necessário,
quando solicitado, à intervenção do professor
pesquisador frente aos sujeitos envolvidos, como
instigador de questionamentos, isso possibilita o
desequilíbrio e a estabilização através do confronto
dos argumentos entre os alunos. Essas atitudes são
fundamentais para motivar a conexão e permitir
significado para aprendizagem. Para Meirieu (2000)
(...) “a aprendizagem é produção de sentido por
interação de informações e de um projeto,
estabilização de representação, e introdução de uma
situação de disfunção em que a inadequação do
projeto, obriga a passar a um grau superior de
compreensão.”
Enfim, esses procedimentos, ao nosso ver,
propiciam meios através dos quais o aluno consiga
atribuir significado para as situações inseridas em
diferentes cenários que não são comuns nas
especificidades do contexto matemático, utilizando-se
da interface entre o conceito matemático e situações
que envolvem aspectos pertinentes à economia,
busca favorecer também uma compreensão mais
ampla através da identificação de mudanças de
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permanências extrapolando a ideia de que funções
estão limitadas exclusivamente ao trato de símbolos.
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O LÚDICO E A APRENDIZAGEM
Ingryd Carla de Oliveira

INTRODUÇÃO
O brincar parece algo natural e inerente aos
animais principalmente durante os primeiros dias e
meses de vida. Podemos observar horas a fio um
gatinho rolar um novelo de lã, pular, esconder-se ou
mesmo correr atrás de um inseto.
Todas estas atividades são fundamentais
como aprendizado para a vida adulta. podemos
comparar a necessidade que o gatinho tem de
vivenciar experiências que o preparem para o futuro,
com a necessidade que toda criança tem de vivenciar
e experimentar em sua infância as brincadeiras.
Infelizmente, nossas crianças brincam cada vez
menos. O jogo facilita o processo educativo e pode
permitir
uma
aprendizagem
significativa
e
permanente:
A criança se constrói como sujeito, adquire
conhecimento de si e do mundo que a cerca, além de
descarregar suas energias, executar sua criatividade
e, de certa forma, treinar para os papéis que irão
desempenhar no futuro.
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Brincando a criança descobre, inventa,
experimenta, aprende habilidades, traduzindo o que
vivencia no cotidiano para a realidade infantil. As
atividades lúdicas fazem parte na vida da criança, e
as brincadeiras simbólicas, exercícios ou brincadeiras
com regras, possibilitam uma situação favorável à
qualidade
lúdica
e
colaboraram
para
o
desenvolvimento social.
Vygotsky (1984, p.74) escreve que o brincar
possibilita às crianças um espaço para resolução dos
problemas que as rodeiam. A missão do professor é
estar atualizado para ajudar através de aulas
dinâmicas e atraentes, metodologias diversificadas
para jogos e brincadeiras envolvendo todo o domínio
corporal,
desencadeando
o
desenvolvimento
psicomotor do aluno e facilitando o processo de
aprendizagem.
O jogo e a brincadeira oportunizam espaços
para pensar, expressar e desenvolver as habilidades.
O brincar no processo educativo, proporciona uma
ética da aprendizagem que satisfazem as
necessidades básicas na educação infantil, ou seja,
na escola mostrando também como influencia na
socialização das crianças a brincadeira é uma
reflexão nesse processo.
A ludicidade relacionada ao processo
educativo não quer dizer que ao trabalhar de forma
lúdica com a criança deixa-se de ensinar a
importância de um conteúdo a ser aprendido. Ao
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539

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

contrário, para um bom ensinamento e um bom
educador, a ludicidade é o meio de satisfazer a
criança e facilitar a visão global de forma prazerosa e
satisfatória no processo da educação infantil.
O brincar
legislação:

está

contemplado

na

nossa

A Lei Federal 8069/90- Estatuto da
Criança e do Adolescente, capítulo II,
artigo16 que diz o seguinte no inciso
IV- Brincar, praticar esportes e divertirse. Nota-se que o documento sugere
que toda criança deve desfrutar de
jogos e brincadeiras, os quais deverão
estar dirigidos para a educação.
Ficando toda pessoa, em especial pais
e professores, responsáveis em
promover o exercício desse direito.
(MODESTO e RUBIO, 2014, p. 3)

O jogo no passado, já era visto como
importante ferramenta de auxílio ao processo de
educação das crianças. Infelizmente, hoje nossas
crianças brincam cada vez menos. A vida corrida dos
pais, a pressa do dia-a-dia, os medos e inseguranças
da sociedade moderna são barreiras às brincadeiras.
A INFÂNCIA
Atualmente, se perguntarmos a qualquer
pessoa sobre o que é a infância ou sobre sua
importância, ou ainda o que é ser criança, facilmente
surgirá muitas respostas. Mas nem sempre foi assim,
pois muitas crianças não souberam o que era ser
Ingryd Carla de Oliveira
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criança ou tiveram infância durante longo período da
História da Humanidade. Na verdade, podemos até
pensar que atualmente, mesmo com toda a evolução
histórica, tecnológica e teórica, ainda muitos
indivíduos pelo mundo não conseguem desfrutar
desse período da vida, intitulado como infância. Esta
é sim uma verdade bastante vergonhosa.
Visitando a História temos que primitivamente
o homem sobrevivia das coletas e da caça. Nômade,
não possuía uma moradia certa. Abrigava-se em
cavernas ou copas de árvores. Entretanto com a
descoberta do fogo, essa realidade extremamente
hostil começa a transformar-se. Com o tempo e o
desenvolvimento da agricultura e da pecuária, o
homem fixa moradia e sedentariza-se, dando enorme
salto na evolução humana.
E a humanidade desenvolveu-se a tal ponto
que o processo de surgimento das comunidades
torna-se uma necessidade. Com os grupos
instalados, cultivando a terra, e com os animais
domesticados, os instrumentos de trabalho se
aperfeiçoam. O domínio da natureza torna-se um fato
e o homem inicia realmente uma vida em
comunidade, com as primeiras vilas e cidades.
No início da história humana, a família era o
grande grupo. Ensinar e aprender eram uma relação
quase que hereditária.
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Dentro do grupo, os conhecimentos eram
transmitidos de geração a geração. Mas com o passar
do tempo e o desenvolvimento tecnológico, e,
principalmente com a invenção e desenvolvimento da
escrita tudo ficou mais fácil.
Quanto à criança, segundo Philippe Ariès, na
Antiguidade, era considerado um adulto em miniatura
por não haver distinção entre o mundo adulto e o
mundo infantil. A criança "ingressava na sociedade
dos adultos".
Na Idade Média, época de grande fertilidade,
porém de grande mortalidade, poucos homens
percorriam todas as etapas da vida. A criança ainda
era considerada adulta em miniatura, e isso ficava
bem claro nas pinturas da época que retratavam as
famílias.
Ariès (1981, p.17) relata que,
[...] até por volta do século XII, a arte
medieval desconhecia a infância ou
não tentava representá-la. É difícil crer
que essa ausência se devesse à
incompetência ou à falta de habilidade.
É mais provável que não houvesse
lugar para a infância nesse mundo.
Uma miniatura otoniana do séc. XI nos
dá uma ideia impressionante da
deformação que o artista impunha
então aos corpos das crianças, num
sentido que nos parece muito distante
do nosso sentimento e da nossa visão.
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Entre os séculos XIV e XVIII, os relatos nos
mostram uma sociedade sem adolescentes. A vida é
dividida em três grandes momentos: a infância
considerada o período da dependência; a idade da
guerra, em que os homens vão defender suas terras
e seus países; e a idade sedentária, que compreende
os homens da lei, adultos. (ARIÈS, 1981)
A Revolução Industrial iniciada na Inglaterra a
partir de 1850 vem desfragmentar o universo das
pessoas, instituindo pouco a pouco, o modo de
produção capitalista. Então, grandes transformações
ocorrem no modo de organização da sociedade. As
mulheres, que estavam confinadas em suas casas,
são “convocadas”, juntamente com suas crianças, a
trabalhar nas indústrias. Indo trabalhar fora de casa,
fica com uma carga horária exorbitante (cerca de
dezessete horas por dia).
Dessa forma a mulher ajuda a transformar a
família, no cenário social. Essa convocação de
mulheres e crianças para as fábricas teve
consequências sentidas hoje em nossa sociedade.
A família burguesa preserva mais a
privacidade. A escola deixou de ser reservada aos
clérigos para se tornar o instrumento normal da
iniciação social, da passagem do estado da infância
ao do adulto. Isto vai exprimir também uma
aproximação da família e das crianças, do sentimento
da família e do sentimento da infância, outrora
separados. A família centrou-se em torno da criança.
Ingryd Carla de Oliveira
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O clima sentimental era agora completamente
diferente mais próximo do nosso, como se a família
moderna tivesse nascido ao mesmo tempo em que a
escola, ou, ao menos, que o hábito geral de educar
as crianças na escola.
É verdade que essa escolarização, tão cheia
de consequências para a formação do sentimento
familiar, não foi imediatamente generalizada, ao
contrário. A extensão da escolaridade às meninas
não se difundiria antes do século XVIII e início do XIX
e no caso dos meninos, a escolarização estendeu-se
primeiro à camada média da hierarquia social.
A
criança
tornou-se
um
elemento
indispensável da vida cotidiana, e os adultos
passaram a se preocupar com sua educação, carreira
e futuro. Assim, desde o século XVIII, e até nossos
dias, a infância tem sido estudada e priorizada. Hoje
possui diversos significados e sentidos.
Podemos
delimitar
a
infância
cronologicamente como sendo o período entre zero e
doze anos de idade. Porém, somente isso seria muito
vago, por tratar-se de um período onde inúmeras
transformações físicas, psíquicas, sociais e culturais
ocorrem. Assim, recorrendo a alguns teóricos, no
capítulo seguinte, vamos apresentar algumas de suas
visões sobre a infância e sobre a importância do
brincar.
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A

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

Toda atividade escolar deveria ser tão
prazerosa como as brincadeiras, assim a
aprendizagem teria mais qualidade e importância
para o aluno. Mas o que presenciamos em nossas
escolas, está bastante longe do ideal.
A ludicidade e o brincar são certamente,
elementos considerados vitais no planejamento das
atividades para educação infantil, e discutir sobre eles
não significa desmerecer sua importância repensar
como, por vezes, são utilizados também como
poderes reguladores dos sujeitos infantis. A
brincadeira não é somente uma atividade pedagógica
em conjunto com outras atividades pedagógicas da
escola. Ela ocorre como começo, meio e fim, ou seja,
brincando surgem condições para a criança adquirir o
conhecimento formal e o desenvolvimento dos
processos do pensamento.
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Segundo o Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil (1998), o desenvolvimento
da criança acontece através do lúdico. Ela precisa
brincar ter prazer e alegria para crescer, precisa do
jogo como forma de equilíbrio entre ela e o mundo,
portanto, a atividade escolar deverá ser uma forma de
fazer e de trabalho, fazendo com que a criança tenha
um desenvolvimento completo. Coisa esquecida por
grande parte dos adultos envolvidos no seu cotidiano,
preocupados em sobreviver e que através da escola
procuram fazer com que as crianças também as
esqueçam.
Atualmente o brincar é fonte de pesquisa e
interesse de diversos estudiosos, haja vista, sua
importância para o desenvolvimento infantil e a
construção do conhecimento.
OS JOGOS E AS BRINCADEIRAS
FERRAMENTASPEDAGÓGICAS

COMO

É através do lúdico que a criança realiza a
aprendizagem significativa. A ludicidade (jogos e
brincadeiras)
é
processo
inerente
ao
desenvolvimento humano, e de suma importância
para o desenvolvimento psíquico, social, cultural e
moral da criança. São com as brincadeiras e jogos
que ela coloca em prática o que foi interiorizado em
sua relação com os adultos.
Nas
brincadeiras
as
crianças
transformam os conhecimentos que já
possuíam anteriormente em conceitos
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gerais com os quais brinca. Por
exemplo,
para
assumir
um
determinado papel numa brincadeira,
a criança deve conhecer alguma de
suas
características.
Seus
conhecimentos provem da imitação de
alguém ou de algo conhecido, de uma
experiência vivida na família ou em
outros ambientes, do relato de um
colega ou de um adulto, de cenas
assistidas na televisão, no cinema ou
narradas em livros etc. A fonte de seus
conhecimentos é múltipla, mas estes
se encontram, ainda, fragmentados. É
no ato de brincar que a criança
estabelece os diferentes vincos entre
as características do papel assumido,
suas competências e as relações que
possuem com outros papeis, tomando
consciência disto e generalizando
para
outras
situações.
(REFERENCIAL
CURRICULAR
NACIONAL
PARA
EDUCAÇAO
INFANTIL 1998, p.27-28).

Hoje o brincar e sua importância são aceitos
por toda a sociedade e tem espaço garantido na
educação, principalmente na Educação Infantil. No
Referencial Curricular para Educação Infantil (1998),
a brincadeira é colocada como um dos princípios
fundamentais, defendida como um direito, como uma
forma particular de expressão, pensamento, interação
e comunicação entre as crianças. Através do lúdico é
possível a integração de várias dimensões da
personalidade como afetiva, social, motora e
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cognitiva além de favorecer o desenvolvimento de
habilidades como coordenação, concentração,
agilidade, etc.
Os jogos em épocas passadas eram utilizados
nas escolas apenas como recreação e fora dela como
lazer. Sabe-se, porém que, os jogos além de
proporcionar prazer e alegria exercem também papel
importante no desenvolvimento intelectual do aluno
quando aplicado adequadamente.
À medida que a escola dá oportunidade à
criança de experimentar o concreto utilizando os
jogos de maneira pedagógica, faz com que as
experiências acumuladas lhe proporcionem a
formação de conceitos como: semelhanças e
diferenças, classificação, seriação e a partir desses
conceitos tem condições de descrever, comparar e
representar graficamente.
Segundo Modesto e Rubio (2014 p. 3-4)
A discussão sobre a importância dos
jogos e brincadeiras na educação vem
se consolidando, pois as crianças
apresentam nessas atividades grande
capacidade de raciocinar e resolver
situações-problemas. Brincadeira ou
jogo em sala de aula são importantes
para o desenvolvimento social, pois
existem alunos com dificuldade no
relacionamento, que gera insegurança
ou medo de perguntar suas dúvidas ao
professor, mas que com a aplicação
das brincadeiras e jogos surge a
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oportunidade de socializar os alunos,
a cooperação mútua, participação em
equipe na solução de situaçõesproblemas propostas pelo professor
oportunizando a troca de experiências
entre os alunos e várias possibilidades
para resolvê-los.

Teoricamente existe uma diferenciação entre o
jogo e a brincadeira. Para Santos (2010 p. 16-17):
O jogo caracteriza-se por constituir-se
de um sistema de regras, de uso de
determinado tipo de objeto e também
do contexto social em que se
apresenta. Já o brinquedo, em contra
posição ao jogo, não pressupõe a
utilização de regras, enquanto objeto,
é sempre um suporte para brincadeira,
sendo que esta nada mais é do que o
lúdico em ação.

Independente da discussão etimológica e das
definições, a brincadeira é para a criança algo muito
sério que muitas vezes lhe é negado ao sair da
educação infantil e ingressar nas series iniciais do
ensino fundamental I, e mais ainda no ensino médio.
Em atividades em grupo a criança começa a
estabelecer e construir regras estabelecidas por si e
por um grupo resolvendo conflitos e hipóteses, e ao
mesmo tempo desenvolvendo a capacidade de
entender pontos de vistas diferentes
A brincadeira constitui um incentivo ao
desenvolvimento de novas habilidades e à busca de
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novas explicações, pois, para as crianças, é sempre
mais agradável trabalhar sobre situações imaginárias
e hipotéticas, seguindo determinadas regras.
Os jogos e as brincadeiras são fontes de
felicidade e prazer que se fundamentam no exercício
da liberdade e, por isso, representam a conquista de
quem pode sonhar sentir, decidir, arquitetar,
aventurar e agir, com energia para superar os
desafios da brincadeira, recriando o tempo, o lugar e
os objetos.
Brincar é colocar a imaginação em ação. O
bom jogo não é aquele que a criança pode dominar
corretamente, o importante é que a criança possa
jogar de maneira lógica e desafiadora, e que o jogo
proporcione um contexto estimulador para suas
atividades mentais e amplie sua capacidade de
cooperação e libertação.
As brincadeiras estabelecem a relação entre o
mundo interno do indivíduo - imaginação, fantasia,
símbolos - e o mundo externo - realidade
compartilhada com os outros. Ao mesmo tempo, as
crianças, ao brincarem, vão criando condições de
separarem esses dois mundos e de adquirirem o
domínio sobre eles.
Nesse sentido, o lúdico tem caráter de
liberdade e subversão da ordem que contrapõe a
lógica da produtividade; indica pistas para definição
de papéis sociais e da cultura humana subjetiva. A
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ludicidade incentiva à criança criar imaginar e
contribuir, considerar o brincar está contribuindo tanto
para ensino aprendizagem quanto para a saúde e o
equilíbrio social
Os jogos e brincadeiras ajudam as crianças a
vivenciarem regras onde aprendem a esperar sua
vez, onde por meio dos jogos pode ser criar uma série
de situações que envolvam equilíbrio e desafios
culturais e corporais com uso de objetivos, obstáculos
e alvos.
Muitas crianças possuem sérios problemas
relacionados à aprendizagem da Matemática,
principalmente quando entram no ensino fundamental
ou mesmo no ensino médio. Entretanto esta se faz
presente em todas as nossas atividades e também
das crianças. Percebemos que quando pequenas
possuem uma capacidade de raciocínio lógico muito
grande, assim como criatividade e capacidade de
resolver problemas. Mas essas habilidades vão se
perdendo através do tempo. Acreditamos que se bem
aprendidos os conceitos matemáticos na educação
infantil, as crianças terão mais sucesso em sua vida
escolar.
Na educação infantil temos a possibilidade de,
através do lúdico, ensinar matemática para as
crianças, através de jogos e brincadeiras dinâmicos
que despertem o prazer em aprender. É na educação
infantil que a criança desperta para o mundo,
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absorvendo conhecimentos que serão levados pela
vida toda.
Os conhecimentos matemáticos não podem
ser encarados apenas como quantidades e cálculos.
Vivemos num mundo matemático, onde o raciocínio
lógico e as estratégias são fundamentais. Assim,
quanto mais cedo os conceitos matemáticos forem
trabalhados, mais chances terão nossos alunos
quando depararem-se com a matemática ao longo de
seus estudos.
Estudamos durante o curso, a importância do
brincar para o desenvolvimento cognitivo e emocional
as crianças. Sabemos que brincar é coisa muito séria,
pois através das brincadeiras, a criança aprende.
O trabalho pedagógico precisa valorizar o
lúdico, principalmente na educação infantil. , para
crianças de 4 e 5 anos propomos, por exemplo, a
utilização dos Blocos Lógicos para que explorem e
identifiquem objetos e figuras, tipos de contornos;
desenho para representar a realidade no papel
utilizando diferentes materiais como massa de
modelar, lápis de cor, giz de cera; areia, argila;
utilização do Tangran; construção de maquetes que
permite às crianças exploram o espaço ao seu redor
estabelecendo relações de contorno e vizinhança.
Uma pesquisa de campo pode auxiliar na
identificação de pontos de referência mentais
pesquisando pudemos desco0brir que em atividades
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relativamente simples, as crianças podem aprender
um número infinito de conceitos e conteúdos.
Então, propomos três exercícios; um com os
Blocos Lógicos, outro com o Tangran e um terceiro
que envolve a construção de uma maquete.
Blocos Lógicos: - Roda de conversa com
apresentação dos Blocos Lógicos para livre
manuseio;
- Atividades com os Blocos Lógicos
salientando as formas: quadrado, retângulos,
triângulos e círculos e comparando com os diversos
objetos presentes na sala de aula ou no parque, na
casa dos alunos;
- Atividades com desenhos utilizando os mais
diversos materiais, como massa de modelar, lápis de
cor, giz de cera; areia, argila.
Tangran: - Roda de conversa: história do
Tangran
(YouTube).
Disponível
em:
www.youtube.com/watch?v=R0kLmupaoOk
ou
https://youtu.be/R0kLmupaoOk
O Tangran
O Tangran é um quebra-cabeça chinês, de
origem milenar. Existem várias lendas sobre sua
origem. Uma delas conta que um chinês deixou cair
no chão um pedaço de espelho quadrado, o qual se
quebrou em sete pedaços. Para sua surpresa, com os
cacos do espelho ele poderia dar origem a várias
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formas conhecidas, como animais, plantas, pessoas,
objetos, letras, números, figuras geométricas, entre
outras.
Outra diz que o Tangran se originou quando
um homem tentava consertar os pedaços quebrados
de um azulejo de porcelana. Independentemente de
qual seja a verdadeira lenda, o Tangran é muito
conhecido hoje em dia e também muito gostoso de
brincar.
Construção de maquete: - Roda de conversa:
passeio aos arredores da escola;
- Autorização dos pais ou responsáveis para a
saída;
- Passeio pela vizinhança da escola,
observando-se os pontos de referência existentes;
- Construção da maquete utilizando materiais
recicláveis.
Na educação infantil temos a possibilidade de,
através do lúdico, ensinar matemática para as
crianças, através de jogos e brincadeiras dinâmicos
que despertem o prazer em aprender. É na educação
infantil que a criança desperta para o mundo,
absorvendo conhecimentos que serão levados pela
vida toda.
Através do lúdico, o professor tem a
possibilidade de incentivar seus alunos a serem mais
autônomos. Entretanto toda atividade pedagógica
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precisa ser planejada e ter uma finalidade educativa,
levando-se em conta sempre os conhecimentos que
os alunos já possuem.
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A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ivonete da Silva

Introdução
A música sempre está presente em diversas
civilizações, desde a antiguidade, como os gregos,
árabes e egípcios, a palavra música tem origem na
mitologia grega (musiké téchne) e significa ―a arte
das musas‖ – seres celestiais ou divindades que
inspiravam as artes e as ciências.
Constituída da criação de formas sonoras com
base em sons e silêncios; a música é – definida como
arte – considerada por diversos autores como uma
prática cultural e humana que está presença em todas
as culturas em diversas situações do cotidiano.
A musicalização é o processo de construção
de conhecimento musical cujo objetivo é estimular o
gosto musical e quando associada à educação pode
ser uma grande aliada para alfabetizar pessoas o que
se denomina alfabetização musical.
A alfabetização permite que o aluno aprenda a
ler, escrever, realizar cálculos e muitas outras
atividades que são essenciais na vida em sociedade,
são ferramentas de compreensão e realização da
comunidade da relação do homem com a sociedade.
Ivonete da Silva
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Durante o processo de alfabetização musical o
aluno aprende a sentir, a expressar, a ver a realidade
ao seu redor surgem, gradativamente, os benefícios
(cognitivos, afetivos, sociais) que contribuem na
formação do indivíduo tornando-o mais humano.
Neste sentido, o pesquisador e educador
francês François Delalande considera a música como
um jogo que se apresentam três dimensões:
sensório-motor favorece o exercício da motricidade,
simbólico leva à fantasia e com regras vinculadas à
organização e a estruturação da linguagem musical.
A linguagem musical e a forma de
conhecimento podem ser adquiridas por meio de
brincadeiras e manifestações espontâneas, pela
intervenção do professor ou dos familiares, pelo
convívio social e no cotidiano (por rádio e televisão).
A presença da música em diferentes situações
permite aos bebês e as crianças a terem o contato,
desde cedo, com a música, neste sentido, adultos
cantam melodias curtas, cantigas de ninar, fazem
brincadeiras cantadas com rimas e gestos.
Em todas as culturas as crianças brincam com
a música, na educação infantil mantém forte ligação
com o brincar utilizam jogos e brinquedos musicais
servindo de fonte de vivências os quais envolvem
gestos, movimentos, cantigas, danças e faz de
contas.
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Desta forma, integrar a música na educação
infantil implica em entender e respeitar como as
crianças se expressam em cada fase e através dela
fornecer meios necessários ao seu desenvolvimento
de sua capacidade expressiva.
Por conseguinte, as Orientações Curriculares
elaboraram sete blocos de experiências ou
expectativas de aprendizagens através de diferentes
linguagens as quais podem se integrar a música na
prática pedagógica e estimular a criança para o
brincar musical.
E, assim fazer uma relação com o lúdico
proporcionar um aprendizado diferente que permita
as crianças encaixá-la em suas descobertas, ampliar
o conhecimento, interagir com diferentes parceiros,
desta forma, contribuir no seu desenvolvimento.
Os blocos de experiências pretendem-se
trabalhar a sequência de ações e as atividades que
permitem produzir informações sobre pessoas,
costumes, materiais, objetos e fenômenos com os
quais as crianças entram em contato e contribuir na
construção de significações.
Ademais, a música – na educação infantil –
tem como propósito favorecer e colaborar no
desenvolvimento global das crianças através de
atividades planejadas e contextualizadas como
menciona o Referencial Curricular Nacional.
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A Educação Musical deve propor o que fazer e
como desenvolver as atividades, principalmente,
aquelas apoiadas na expressão corporal e na
oralidade, atividade que envolve o som e o ritmo,
estimulando a discriminação auditiva, o senso rítmico
e a expressão vocal e corporal da criança.
Afinal a música é um bem cultural e seu
conhecimento e uso não deve ser privilégio de poucos
e o processo de ensino aprendizagem é um ato
dinâmico, em que o corpo não pode ficar estático e
sem prazer e emoção de modo que a emoção, a
expressão corporal são elementos facilitadores que
fortalece na identidade do educando, na sua
autoestima e, assim, resultar uma aprendizagem
prazerosa.
Música na escola
Com o intuito de tornar a aprendizagem
significativa de modo que a aprendizagem seja
prazerosa e estimulante para o aluno uma ferramenta
fundamental que contribuem no processo ensino
aprendizagem é trabalhar com o lúdico, pois envolve
os alunos em algo de que gostam.
Compreender o lúdico serve como um
instrumento de superação e inclusão, todavia a
cultura lúdica já está intrínseca nas crianças, pois
quando elas chegam à escola já trazem consigo uma
grande herança da ludicidade é decorrente das
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brincadeiras em seu convívio social, segundo
Negrine:
"quando a criança chega à escola, traz
consigo toda uma pré-história,
construída a partir de suas vivências,
grande parte delas através da
atividade lúdica" (NEGRINE,1997, p.
4).

A música pode contribuir, tornando o ambiente
escolar mais agradável e alegre, ajudar na
socialização das crianças com seu grupo escolar, ser
usada para relaxá-los após uma atividade, acalmá-los
diante da tensão de uma prova, por exemplo, além de
ser um poderoso recurso didático, o Referencial
Curricular define música:
―A música é a linguagem que se
traduz em formas sonoras capazes de
expressar e comunicar sensações,
sentimentos e pensamentos, por meio
da organização e relacionamento
expressivo entre o som e o silêncio‖.
(RCNEI, 1998, p.45)

Entre outras definições, contudo, essa arte que
emociona, que encanta, que está presente em todas
as culturas, passa a ser utilizada nas escolas, após a
promulgação da LEI Nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996. – Lei de Diretrizes e Bases da Educação que
torna o ensino da música obrigatório.
Desta forma, o ensino da música se tornou
parte do currículo obrigatório nos diversos níveis da
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educação básica, de forma que a promover o
desenvolvimento cultural dos alunos, despertar o
gosto pela música e contribuir para a construção do
conhecimento musical e auxiliar na alfabetização.
Alfabetização e a música
O processo de alfabetização é primeiro passo
do conhecimento de si, do outro, e da sociedade em
que vive, e, desta forma, o ser humano conquista seu
espaço diante da sociedade, direcionar o recurso
musical, neste processo, favorece o conhecimento
dos códigos linguísticos musicais.
A alfabetização permite que o aluno aprenda a
ler, escrever, realizar cálculos e muitas outras
atividades que são essenciais na vida em sociedade,
são ferramentas de compreensão e realização da
comunidade da relação do homem e sociedade.
A música não é som só uma técnica de
compor sons (silêncios), mas um meio
de refletir e de abrir a cabeça do
ouvinte para o mundo. (...) Com sua
recusa a qualquer predeterminação
em música, propõe o imprevisível
como lema, um exercício de liberdade
que ele gostaria de ver estendido à
própria vida, pois ‗tudo o que
fazemos‘ (todos os sons, ruídos e não
sons incluídos) é música. (BRITO,
2013, p.27 apud A. de CAMPOS, in J.
CAGE, 1985 – prefácio, p.5)
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Durante o processo de alfabetização por meio
da música o aluno aprende a sentir, a expressar, a ver
a realidade ao seu redor surgem, gradativamente, os
benefícios (cognitivos, afetivos, sociais) que
contribuem na formação do indivíduo tornando-o mais
humano.
Geralmente,
na
educação
básica
a
musicalização é feita através da atividade lúdica,
porque visa o desenvolvimento global do ser humano,
contribuindo para situações de comportamentos
motores e gestuais, também, utilizar a música no
espaço escolar torna as aulas mais significativas.
As atividades musicais podem ser aplicadas
em todos os níveis e cada turma interage de uma
forma diferente, o grupo de professores enquanto
agentes na construção de uma nova proposta
pedagógica contribuem para o desenvolvimento
global das crianças.
Música e o desenvolvimento global
Os elementos que compõem a música como:
os sons, as diferentes notas, os timbres formaram um
elemento rico em informações perceptivas que
estimulam a atenção e a memória servem de
estímulos necessários ao desenvolvimento das
diferenças cognitivas do cérebro.
No desenvolvimento cognitivo: a criança
aprende pelas situações que tem oportunidade de
experimentar quanto maior a riqueza de estímulos
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que recebe, melhor será seu desenvolvimento
intelectual, ao cantar ou imitar sons, descobre
capacidades e estabelece relações com o ambiente.
Sendo que, no desenvolvimento psicomotor:
atividades que envolvem música, propiciam inúmeras
oportunidades de aprimoramento de habilidade
motora, controle e conhecimento de seus músculos e
movimentos mais específicos que contribuem para
sua desenvoltura.
Já, no desenvolvimento do aspecto sócio
afetivo: a criança pode formar, aos poucos, sua
identidade, aprende a se aceitar como é, com suas
capacidades e limitações, reconhecer no outro as
diferenças e igualdades que despertam a
socialização e o respeito.
―A finalidade última da intervenção
pedagógica é contribuir para que o
aluno desenvolva as capacidades de
realizar aprendizagens significativas
por si mesmo (...) e que aprenda a
aprender‖. (BRITO, 2013, p. 45 apud
C. COLL, 1990, p. 179)

Música na Educação Infantil
Com o intuito de contribuir para o
desenvolvimento global das crianças a Educação
Infantil elabora atividades que integram o lúdico e a
música, esta exerce um papel afetivo e aquela
favorece a cooperação, comunicação em que todos
se envolvam com um só propósito: participar.
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As atividades lúdicas desenvolvidas na
educação infantil que envolvem música estão
relacionadas aos jogos e brincadeiras cantadas, pois
são agradáveis e enriquecedoras permite a
exploração sons e ritmos, desenvolver movimentos
corporais e gestuais, e, assim a melhorar a
expressividade rítmica.
Também, facilita a expressão de emoções
(prazer, alegria, tristeza entre outros), reduz à tensão,
amplia a cultura, a socialização, as habilidades
linguísticas, estimula a memória e a inteligência
favorece a construção de um cidadão mais
consciente de si, do outro e do seu papel no mundo.
Neste sentido, o pesquisador e educador
francês François Delalande considera a música como
um jogo e relaciona as formas de atividade lúdica
infantil e defende que diferentes modos de jogos
estão presentes em mesma obra musical.
Música como jogo
Delalande relaciona os jogos com as propostas
de Jean Piaget a três dimensões presentes na música
que são:
•

•

Jogo simbólico: vinculado ao valor expressivo
e à significação no discurso musical, levando à
fantasia e ao mundo imaginário;
Jogo com regras: vinculados à organização e
a estruturação da linguagem musical.
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Delalande menciona que uma dimensão
predomina sobre a outra, em um concerto musical, o
solista mostra seu virtuosismo mediante o jogo
sensório-motor,
enquanto
trechos
musicais
constituem em expressões simbólicas e toda
estruturação da composição um jogo de regras.
Em qualquer atividade é difícil encontrar
alguém que não se relacione com a música de um
modo ou de outro – sejam fatos alegres; tristes –
temos um repertório musical especial, que reúne
músicas significativas que dizem respeito à nossa
história de vida.
A música favorece para desenvolver a noção
de ritmos, para isso usa alguns instrumentos musicais
que podem ser adquiridos ou produzidos com
diferentes materiais contribuindo para desenvolver na
criança, a noção rítmica e de percussão.
A atividade construção de instrumentos
musicais além de contribuir para o entendimento de
referentes à produção de sons e suas qualidades,
favorece a imaginação e a criatividade, amplia
conhecimentos que ultrapassam a linguagem musical
o que permite integrá-los as demais áreas.
Instrumentos musicais
Os instrumentos musicais – antigos, étnicos,
folclóricos, orquestral – geralmente, são classificados
em três famílias ou grupos: cordas (com arco,
dedilhadas ou acionadas por teclado), sopro (de
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madeira ou metal), percussão (de altura determinada
ou indeterminada).
Essa classificação permite incluir instrumentos
musicais de qualquer época ou cultura, produzidos
com qualquer tipo de material de maneira a favorecer
na classificação dos instrumentos criados pelas
crianças com a utilização de diferentes materiais.
Podem ser confeccionados objetos sonoros,
brinquedos sonoros populares, instrumentos étnicos,
com materiais do cotidiano, somente, ter o cuidado de
adequar os materiais e brinquedos de boa qualidade
e que não apresentem nenhum risco às crianças.
Com disposição, interesse, curiosidade e
criatividade, por parte dos educadores e das crianças
poderão montar um acervo de materiais sonoros, os
quais enriquecem o trabalho, principalmente, por não
se limitar ao uso das bandinhas rítmicas.
A música tem como propósito favorecer e
colaborar, principalmente, no desenvolvimento das
crianças, não como uma atividade mecânica, mas
como prevê o Referencial Curricular realizar uma
atividade planejada e contextualizada, que explore as
múltiplas linguagens.
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A DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR: A
REALIDADE DA FORMAÇÃO NOS CURSOS DE
ESPECIALIZAÇÃO
Izabel Cristina Sobrinho Lima

Os cursos de especialização Latu Sensu nas
áreas de Docência do ensino superior, didática do
ensino superior e educação e novas tecnologias são
cursos que têm sido oferecidos no intuito de
atenderem a um público que busca a
complementação da formação dos professores,
formação continuada ou transformação nas
perspectivas da carreira.
Os cursos de especialização, diferentemente
da pós-graduação strictu sensu em níveis de
mestrado
e
doutorado,
contém
disciplinas
direcionadas à formação docente, às tecnologias
informacionais, à didática do ensino superior e à
psicologia da educação.
As especializações são cursos que são
oferecidos, majoritariamente por instituições de
ensino superior particulares, sendo que grande parte
desses cursos tem duração de um ano e meio.
Eles têm ganhado projeção no mercado e nas
realidades educacionais, sobretudo por promoverem
Izabel Cristina Sobrinho Lima
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perspectiva
profissional.

de

transformação

e

crescimento

Incluindo disciplinas que já estão relacionadas
aos universos diretos de atuação profissional da
maioria dos estudantes que buscam esses cursos,
muitos deles demonstram relações diretas com
perspectivas do cotidiano das realidades almejadas
pelas pessoas.
Com relação à importância de disciplinas
diretamente
relacionadas
às
perspectivas
profissionais, é possível observar o a argumentação
de VALENTE e VIANA (2011):
Segundo Gil (1997, p. 15), “a formação
do professor deve englobar disciplinas
como Psicologia da Educação,
Didática e Práticas de Ensino, dentre
outras, que têm por objetivo capacitar
o futuro professor para o desempenho
competente de suas atividades
docentes”. Desta forma, segundo o
autor, o professor deve iniciar sua
carreira ciente de que o bom exercício
de sua profissão depende de
flexibilidade e disposição para o
constante aprender, além dos saberes
e competências específicos ao seu
ofício. As competências para o ensino
de nível superior no Brasil. Assim, o
oficio do professor tem características
singulares, que se relacionam e
devem se adaptar a contextos
sociopolíticos e a sistemas educativos
Izabel Cristina Sobrinho Lima
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mutáveis e variados. Para estar apto
para ensinar, o professor deve
dominar saberes, e tem-se discutido
qual é a extensão dos saberes que
devem ser dominados, a natureza do
domínio, que tipos de saberes o
professor deve dominar e, ainda, os
seus vínculos com a didática. Neste
contexto, iniciativas como mudança
curricular, adoção de metodologias de
ensino-aprendizagem baseadas em
problematização,
integração
de
conteúdos e de docentes, inclusão do
aluno na seleção de conteúdos e na
busca
de
conhecimentos,
descentralização do ensino, preparo
didático pedagógico dos docentes,
discussões
interdisciplinares
de
formas de avaliação docente/aluno,
dentre outras, ainda são reduzidas e
localizadas, e não chegam a mudar o
quadro geral que este estudo pretende
mostrar, mas servem como exemplos
de caminhos promissores para a
superação das marcas históricas da
educação brasileira.

Dominar saberes é um dos focos fundamentais
na perspectiva de formação de profissionais de nível
superior. Tais saberes estão muito mais relacionados
às diversas realidades de formação e prática
profissional do que às perspectivas de um
determinado itinerário específicos dos processos de
formação em pós-graduação. Saber diretamente o
que se está produzindo, contextualizando e
Izabel Cristina Sobrinho Lima
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transformando é algo fundamental, sobretudo em
uma sociedade como a brasileira que está em
constante processo de transformação e construção
de modelos. Adaptação e percepção dessas diversas
realidades devem ser sempre levadas em
consideração quando o tema é educação e formação
direta de docentes.
Um universo plural como o das sociedades
brasileiras deve estar incluído quando do
planejamento da formação de futuros docentes para
o ensino superior. As realidades locais incluem suas
demandas, perspectivas e transformações e não
apenas por isso devem ser levadas em conta, mas
sim e, sobretudo pelo foco nas características
multiculturais das realidades e regiões brasileiras, as
quais incluem perspectivas de vida e transformação.
Os cursos de especialização, que se
constituem enquanto uma possibilidade de
construção da transformação da realidade a partir de
disciplinas
mais
direcionadas
às
práticas
pedagógicas, nessa perspectiva atuam de forma mais
direta na formação do docente, permitindo a
realização de um intercâmbio entre a academia, as
práticas pedagógicas e as transformações sociais.
Essa relação de intercâmbio constante é
importante, pois, conforme fora dito por VEIGA
NETO:
Sem um esquema ou arcabouço
teórico, isso que chamamos mundo
Izabel Cristina Sobrinho Lima
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das práticas – ou, simplesmente,
práticas – não faz nenhum sentido e,
assim, nem é mesmo observado ou
visto e nem, muito menos medido ou
registrado. Inversamente, se dá o
mesmo: sem alguma experiência,
algum acontecimento nisso que
chamamos mundo das práticas, não
há como pensar, formular ou
desenvolver uma ou mais teorias.

Ter a possibilidade de uma formação
integradora é algo que permite não apenas a
ascensão na carreira profissional, assim como
também a transformação das realidades sociais e
profissionais por meio da construção de
conhecimentos acadêmicos e educacionais por meio
da reflexão prática.
As formações em nível de pós-graduação latu
sensu visam de acordo com suas perspectivas
curriculares e pedagógicas romper, na medida do
possível, com a dicotomia ensino e pesquisa, pois
sendo a especialização uma possibilidade de revisão
de conteúdo e observação de conhecimentos já
produzidos e/ou inovadores de uma forma na qual a
realidade prática profissional ou das perspectivas
focais das áreas de educação se inter-relacionam de
forma mais direta com os problemas contemporâneos
da área e suas respectivas reconstruções.
Conforme dito por SANTOS (2000):
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No campo da formação docente,
busca-se conhecer como o professor é
formado nas e pelas instituições
escolares, seja na sua formação
inicial, ou antes, dela, seja pela sua
prática profissional. Busca-se também
compreender como sua história de
vida e trajetória profissional se
intercruzam,
modelando
seus
comportamentos, suas perspectivas
profissionais e sua visão e concepções
sobre a educação, o processo de
ensino e organização do trabalho
escolar.

A realidade de vida, a trajetória da perspectiva
profissional e a formação constante de novos
cenários e demandas sociais são influenciadores
diretos na escolha da trajetória profissional bem como
das expectativas e resultados diretos desse processo
e formação.
O século XXI, múltiplo, inclui diversas formas
de interconexão informacional, e as perspectivas
referentes à educação também englobam essas
características necessidades de resultado rápidos e
com qualidade. Em um mundo como esse no qual a
formação universitária é observada enquanto uma
possibilidade e acesso formal e certificado a
universos específicos, os processos de ensinoaprendizagem devem englobar essas transformações
latentes enquanto formas de produção do
conhecimento.
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Em um universo de formação universitária
expandida, assim como de novas perspectivas
didáticas, para a formação docente e os universos
desafiadores, os docentes do ensino superior não
devem mais observar suas respectivas práticas e a si
mesmos enquanto uma relação verticalizada de
construção do conhecimento, mas sim em uma
relação de trocas constantes, nas quais os alunos e
aunas do ensino superior possam ter de fato sua
autonomia constituída, suas perspectivas ampliadas
e suas vidas repensadas constantemente.
Rever as metodologias de ensino e
aprendizagem é algo que passa a compor a formação
do docente do ensino superior que se deparará com
realidades desafiadoras e construtivas de novos
modelos educacionais.
Segundo ANTUNES e COELHO, apud NUNES
& CAVALCANTI, (2010):
Segundo
Antunes
(2009),
ser
professor implica-se em vários papéis
e um deles é o de ensinar o aluno a
usar as informações para refletir,
pensar, argumentar, pesquisar, ligarse ao mundo, solidarizar-se e agir,
onde
ele
possa
utilizar
os
conhecimentos desenvolvidos como
ponto de partida para um novo olhar,
outros aprendizados e diversos
saberes no que diz respeito a sua
qualificação especifica. Para Coelho
(1996), ensinar não é apenas, encher
Izabel Cristina Sobrinho Lima
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a mentes dos indivíduos com as
últimas novidades da ciência e da
tecnologia, transformando-os em
assimiladores e consumidores de
ideias, valores, normas e padrões de
comportamento
dominantes
na
sociedade, nem mesmo ordenar e
sistematizar sua experiência, e corrigir
suas ideias equivocadas. Mais do que
exercer
uma
perícia
técnica
específica, é convidar os jovens à
reflexão, ajudados a pensar o mundo
físico e social, as práticas e saberes
específicos, com o rigor e a
profundidade compatíveis com o
momento em que vivem.

Construir ovos olhares a partir da realidade,
exercer a reflexão, construir oportunidades para
aprendizagens efetivas é algo que deve fazer parte da
formação docente enquanto um elemento integrador.
Esse elemento integrador é abordado por um
importante pensador a respeito da área da educação,
qual seja PERRENOUD. Tal autor reflete a respeito
das diversas transformações pelas quais tem
passado os diversos níveis da educação, desde a
educação básica até o ensino superior, colocando em
questão justamente o fato de que para que os
processos de ensino aprendizagem se transformem,
deve haver um compromisso direto do (a) docente
que realiza seu trabalho com o ambiente no qual está
inserido e seu respectivo público, devendo existir não
apenas a relação direta de empatia, mas também, e,
Izabel Cristina Sobrinho Lima

580

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

sobretudo a relação transformadora de construção de
um conhecimento útil e transformador.
Esse conhecimento transformador viria
justamente da forma como o docente concebe o
processo educacional e formativo, nesse caso,
especificamente no ensino superior, em que diversos
repertórios individuais e coletivos já são trazidos por
conta dos anseios dos alunos e suas perspectivas de
vida. Logo, a formação do docente deve ir além de um
processo de produção de pesquisa direta e encontro
de um tema focal para ser dirigido e estudado para o
resto da vida. As observações devem ser totalizantes
e totalizadoras uma vez que diversos cursos de pósgraduação, sobretudo os strictu sensu visam apenas
à produção de um trabalho final, sem
contextualização com a possível inserção profissional
desse ou dessa estudante que realizou a pósgraduação objetivando obter conhecimento e
desenvolver sua vida.
O professor de ensino superior deve ter
oportunidades, além das iniciativas individuais, de se
preparar pedagogicamente. Colóquios, grupos de
estudo, simpósios são claramente constituídos
enquanto um eixo de oportunidade para a construção
de conhecimento no nível de pós-graduação, muitas
das vezes de pesquisador para pesquisador.
Entretanto, partindo de temas muito específicos e
muitas das vezes subordinado apenas à realidade
dos eixos de pesquisa em que nesses eventos está
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presente, se discute o tema de estudo com grande
proximidade e muitas das vezes a prática profissional
é apenas citada em uma oportunidade ou claramente
colocada em uma perspectiva secundária, uma vez
que não ocupa o cerne de obrigatoriedades de forma
intensa como o desenvolvimento de uma pesquisa ou
um projeto de forma direta.
PERRENOUD (2000) foca na importância do
desenvolvimento do docente enquanto ser
transformador e construtor do conhecimento e da
própria trajetória profissional e de saberes, pelo fato
de que é possível articular as perspectivas formativas
de uma pós com as perspectivas da realidade social
na qual o docente está inserido, permitindo todos os
conflitos e problemáticas que se embatem de forma
direta inclusive com a trajetória pessoal, isso fica claro
e objetivado no trecho a seguir:
Centrar-se nas competências a serem
desenvolvidas nos alunos e nas mais
fecundas situações de aprendizagem;
diferencia seu ensino, praticar uma
avaliação formativa, para lutar
ativamente contra a reprovação,
desenvolver uma pedagogia ativa e
cooperativa fundamentada em projeto;
entregar-se a uma ética explícita de
relação pedagógica e ater-se a ela;
continuar sua formação, a ler, a
participar das manifestações e
reflexões pedagógicas; questionar-se
refletindo sobre a sua prática,
individualmente
ou
em
grupo;
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participar na formação inicial de
futuros professores; trabalhar em
equipe, relatar o que faz cooperar com
os colegas; inserir-se em um projeto
de instituição e engajar-se nos
procedimentos de inovação individuais
ou coletivos.

O profissional da área da educação, sobretudo
no ensino superior atuando enquanto docente deve
possuir visão totalizante, observadora das janelas de
oportunidades possuídas.
Essas janelas de oportunidades são
possibilidades de criação e transformação da
profissão e das respectivas concepções pedagógicas,
uma vez que a formação do professor universitário em
nível de pós-graduação se constitui enquanto um eixo
muitas das vezes monolítico e tradicional, não
prevendo possiblidades de reconstrução dos saberes.
A relação no processo de atuação na formação
inicial dos futuros professores deve também ser
construída com bases nas trocas e nas criações. Ser
docente no ensino superior deve pressupor não
apenas
uma
formação
de
característica
profissionalizante e ou descolada da realidade. Deve
ser prevista e objetivada, de fato, enquanto uma
oportunidade de trocas e construções. Muitos dos
cursos de pós-graduação latu sensu na área
educacional preveem a realização de estágios não
obrigatórios, enquanto uma possibilidade de realizar
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essa aproximação entre o futuro docente e a
realidade de atuação que o aguarda.
A formação do futuro docente ou da futura
docente deve, por conseguinte, permitir que haja uma
amplitude considerável de cenários de atuação a se
considerar, incluindo as expectativas e as
perspectivas constantes colocadas enquanto
possibilidades nas instituições de ensino e nas
concepções individuais.
Pensar a formação do futuro professor ou da
futura professora, sobretudo em um curso de pósgraduação latu sensu e/ou strictu sensu no qual
diversos modelos de docência são observados a
partir das práticas pedagógicas realizadas pelos
docentes desses respectivos cursos, é um
compromisso na forma de conceber, inclusive, a
profissão e seu exercício.
Muitas das vezes vista enquanto uma forma de
construção de um conhecimento e de uma prática
superiores àqueles da educação básica, muitas das
vezes e esquecido o fato de que a profissão está em
constante transformação, não devendo ser
dissociada de um elemento básico: o fator do ensinoaprendizagem que é perpassado pela descoberta e
pela busca de um conhecimento.
Buscar o conhecimento e transformar isso em
uma realidade ligada diretamente à concepção do
que é ser profissional é algo necessário e
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transformador. O habitus (conceito do sociólogo
Pierre
Bourdieu)
incorporado
e
exercitado
constantemente na concepção do que é ser professor
e de quais são suas atribuições, seus elementos
definidores, deve ser observado enquanto uma
oportunidade de construir eixos formativos
diferenciados,
repensados,
reconstruídos
e
transformados em sua realidade.
Conforme abordado por SOUZA (2011):
A formação de professores está
situada no entrecruzamento de
desenvolvimento pessoal, profissional
e organizacional. Na base da ação
docente encontra-se um habitus
entendido como o processo de
incorporação de crenças, valores e
percepções em relação ao modo de
ser e estar professor. “O habitus seria
mediação entre a estrutura e a prática,
constituindo-se numa espécie de
matriz de percepções e apreciações
que orientaria suas ações nas
situações posteriores” (Bourdieu,
2004). Nesse sentido, percebo que os
professores entrevistados iniciaram a
incorporação
de
um
“habitus
professoral” na infância, quando
vivenciaram experiências escolares e
familiares relativas ao modo de ser
professor.

Essas concepções e transformações advindas
das realidades pessoais em confluência com as
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realidades coletivas, estruturais que levam à
concepção da profissão são possibilidades de estudo
e observação para a constituição de identidades que
incluam as marcações de uma trajetória que vai além
das perspectivas individuais, mas que muitas das
vezes se deixam levar pelas observações de modelos
pré-determinados.
Pensar no habitus enquanto uma possibilidade
de estudo transformadora na construção das
transformações reais e simbólicas das expectativas
acerca da profissão e de seu efetivo exercício é
também uma possiblidade de constituição de
elemento curricular que compreenda a necessidade
de estudar as concepções subjetivas sobre as
práticas pedagógicas e sobre as formações enquanto
elemento fundamental, para que as pós-graduações,
sobretudo aquelas strictu-sensu, deixem de ser vistas
apenas enquanto eixo facilitador para obter uma
titulação.
Observar o habitus e as perspectivas
profissionais e concepções formativas é uma
oportunidade de compreender que um professor ou
professora se forma em processos globais, que
mesclam trajetórias pessoais, individuais e coletivas,
não devendo, portanto ser observadas enquanto
elementos dissociados das questões curriculares do
curso, tampouco apenas reduzidas a um eixo
disciplinar.
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O estudioso LAHIRE (2002) fala a respeito das
trajetórias e experiências individuais enquanto
elementos que devem ser levados em consideração
para que haja transformação nas realidades
acadêmicas e de construção profissional. Segundo tal
autor:
As situações sociais nas quais
vivemos
constituem
verdadeiros
“ativadores”
de
resumos
de
experiências incorporados que são os
nossos esquemas de ação ou nossos
hábitos que dependemos assim
fortemente desses contextos de
sociais que tiram de nós certas
experiências e deixam outras em
estado de gestação. Mudar de
contexto é mudar as forças que agem
sobre nós. (Lahire, 2002, p. 59)

Tais situações sociais, atreladas às formações
ativam diretamente a multiplicidade que pode ser
identificada na trajetória de formação e construção da
carreira desses futuros docentes, permitindo que se
crie um eixo de observação construtiva acerca das
formas de conceber a profissão universo de atuação
e até mesmo os modelos de formação em ensino
superior oferecidos e concebidos.
Os processos de formação na pós-graduação
não deve ser observado enquanto uma acúmulo de
conhecimentos disciplinares, mas sim n forma de
obter e transformar saberes. Os cursos de pósgraduação, inclusive aqueles de natureza latu sensu,
Izabel Cristina Sobrinho Lima
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que mesmo em suas particularidades quanto tempo
de duração e forma, devem observar a possibilidade
de construção de saberes didático-pedagógicos e
metodológicos, atrelados às perspectivas e trajetórias
dos indivíduos e dos grupos que os compõem.
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COMPREENDENDO O TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA
Jaqueline do Mar Silva

Segundo Cunha (2012), o termo autismo
origina-se do grego Autós, que significa “de si
mesmo”, sendo utilizado pela primeira vez pelo
psiquiatra suíço Eugen Bleuler em 1911, que
observava a fuga da realidade nos pacientes,
compreendendo um conjunto de comportamentos. O
autismo se caracteriza a partir da tríade:
comprometimento na comunicação, dificuldades na
interação social e comportamento restrito-repetitivos.
Em 1943, o psiquiatra austríaco Leo Kanner
(1894-1981) publicou as primeiras pesquisas
relacionadas ao autismo, definindo como uma
patologia que não se enquadrava em nenhuma das
classificações existentes na Psiquiatria Infantil. Em
1944, outro médico austríaco chamado Hans
Asperger (1906-1980), descreveu características
analisadas em crianças que não tinham atraso
cognitivo e da linguagem, mas apresentavam
condições semelhantes, sendo este quadro
denominado Síndrome de Asperger.
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Ainda não há exames laboratoriais e de
imagens que possam diagnosticar a presença do
transtorno, sendo apenas observáveis os seus sinais
e sintomas determinantes, porém, sabe-se que o
autismo é considerado como uma desordem no
desenvolvimento neurobiológico, comprometendo,
em níveis variados, três grandes áreas no
desenvolvimento infantil: comunicação, interação
social e repertório de atividades e comportamento
restrito-repetitivas,
sendo
diagnosticado
por
psiquiatras infantis, neuropediatras e psicólogos
especializados (WALTER, FERREIRA-DONATI;
AFONSO, 2015).
A American Psychatric Association desenvolve
um manual diagnóstico e estatístico de transtornos
mentais - Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders (DSM) - que descreve as características da
criança com transtorno do espectro autista, como
déficits na comunicação e na interação social (déficits
de reciprocidade social e emocional; nos
comportamentos e compreensão do uso da
comunicação não-verbal e na formação e
manutenção de relações adequadas ao nível de
desenvolvimento), padrões de comportamento,
interesses
e
atividades
restrito-repetitivas
(estereotipias motoras, ecolalia, manipulação de
objetos, fixação à rotina; interesses restritos e
excessivos, hiper ou hiporreação a estímulos
sensoriais); sendo que estas características se
apresentam na primeira infância, limitando ou
Jaqueline do Mar Silva
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desabilitando para o funcionamento diário (WALTER,
FERREIRADONATI, FONSECA, 2015).
Schwartzman (2003) lembra que estes
quadros, historicamente, possuem denominações
que mudam com o passar do tempo. Estas síndromes
se enquadram nos Transtornos Globais ou Invasivos
do Desenvolvimento (TGD ou TID) que além do
autismo e síndrome de Asperger, incluía a síndrome
de Rett e o Transtorno Global do Desenvolvimento
sem outra Especificação.
Khoury et al. (2014) explicam que apesar dos
manuais de classificação DSM e CID-10 utilizarem
termos como TGD e TID, os estudos sobre o autismo
utilizam o Transtorno do Espectro do Autismo há mais
de 20 anos para se referir a apenas três transtornos:
Transtorno Autista, Transtorno de Asperger e
Transtorno Global ou Invasivo do Desenvolvimento
sem Outra Especificação.
Contudo, em 2013, a quinta edição do DSM foi
publicada adotando este termo para classificação da
categoria, sendo inclusos Transtorno Autista,
Transtorno Desintegrativo da Infância, Transtorno de
Asperger e Transtorno Invasivo do Desenvolvimento
Sem Outra Especificação que não são dados como
condições diagnósticas distintas, mas todos são
tratados como Transtorno do Espectro Autista.
que

Frente ao breve exposto, justifica-se assim,
este
trabalho
adota
o
termo
Jaqueline do Mar Silva
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Transtorno do Espectro Autista (TEA) para tratar do
tema, tendo em vista o desenvolvimento das
pesquisas na área.
Cabe ressaltar que cada indivíduo com o
transtorno do espectro autista tem características
peculiares que vão ao encontro das descritas pelo
transtorno, porém, pode se manifestar em cada
pessoa de maneira diferente. Sendo assim, há a
necessidade de o professor ter um olhar observador
das características, necessidades e potencialidades
da criança que apresenta o transtorno, para que se
possa mediar com efetividade o processo de ensinoaprendizado
(WALTER;
FERREIRA-DONATI;
FONSECA, 2015).
Diante dos aspectos apresentados, que podem
ser manifestados ou não em cada sujeito, o professor
tem que adequar a prática pedagógica para atender a
necessidade da criança e estimular suas
potencialidades, utilizando recursos e estratégias
como: previsibilidade com a rotina, utilizar apoio
visual, adequar as atividades que as crianças se
recusam a participar para que aos poucos as aceitem,
utilizando recursos de comunicação alternativa
quando necessário, atendendo à criança, para que
assim, diante de cada situação, compreenda se a
criança está entendendo o que foi proposto, se condiz
com as suas possibilidades de aprendizagem e se a
organização da aula está satisfatória, pois para o
processo inclusivo, é imprescindível a mediação do
Jaqueline do Mar Silva
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professor
(WALTER;
FONSECA, 2015).

FERREIRA-DONATI;

Para tanto, Togashi e Walter (2013)
consideram que, no atendimento escolar às crianças
com TEA devido às suas características, os ajustes e
as melhorias para atender suas necessidades de
maneira satisfatória podem surpreender o professor,
principalmente se a criança apresentar grande
comprometimento na linguagem, dificultando a
convivência tanto na escola, como em casa e na
sociedade, por isto há a necessidade de formação
dos profissionais envolvidos.
Gomes e Nunes ressaltam que:
[...] a proximidade física com os
colegas, a dificuldade em apreender
regras sociais, a falta de compreensão
de
instruções
verbais
ou
a
incapacidade em utilizar a linguagem
falada podem representar desafios
para essa população (GOMES;
NUNES, 2014, p. 145).

Por isto, há a necessidade de capacitação de
toda a equipe escolar, para que com o
desenvolvimento de todas as pessoas que estão
presentes na vida da criança, por meio do
relacionamento entre família, professores, equipe
escolar e parceiros do atendimento multidisciplinar,
as potencialidades e necessidades da criança
possam ser contempladas.
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A inclusão escolar das crianças com TEA no
ensino regular é defendida por Camargo e Bosa
(2009), principalmente no que se refere à
socialização, pois estimulam as capacidades
interativas, e para as demais crianças, a convivência
proporciona o aprendizado pelas diferenças.
Neste sentido, para uma maior efetividade a
favor do aprendizado da criança, o professor
especializado em conjunto com o professor da sala
regular pode elaborar o Plano de Atendimento
Individualizado (PAI) (também conhecido como Plano
de Ensino Individualizado - PEI): “[...] um instrumento
cujo objetivo central é o de melhorar ou de favorecer
os
processos
ensino,
desenvolvimento
e
aprendizagem, considerando a ação da classe
comum
e
o
Apoio
Pedagógico
Especializado”.(OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2015, p. 2).
Este plano vem apoiar o ensino de maneira a
contribuir com o desenvolvimento da criança com
transtorno do espectro autista, sendo composto pela
avaliação inicial do estudante, as metas a serem
atingidas, os suportes necessários, a avaliação das
metas estabelecidas bem como o período para
avaliação das metas e dos suportes utilizados,
sempre com foco em intervir nas áreas que
caracterizam o transtorno: comunicação, interação e
comportamento (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2015).
Tendo em vista que, na educação infantil, o
processo de ensino-aprendizado é pautado no lúdico,
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os jogos infantis são relevantes para o
desenvolvimento das crianças, ressaltando que as
formas de interação das crianças nas mais diversas
situações devem ser propícias ao significar,
questionar e criar, ou seja, os jogos e brincadeiras
não devem ser proporcionados meramente para
“ocupar o tempo ou o aluno”. (NUNES; BRAUN;
WALTER, 2011).
Especificamente no caso de crianças com
transtorno do espectro autista, assim como com todas
as crianças pequenas, Gikovate (2009) lembra que o
professor precisa ajudar a criança a participar das
atividades, explicando a regras e auxiliando-as a
atenderem o que o outro espera dela, antecipando
também possíveis reações e intermediando as
relações quando necessário.
Nesse sentido, as atividades lúdicas tem
grande relevância para o desenvolvimento da
interação, comunicação e comportamento da criança
com TEA, favorecendo o processo de inclusão e do
brincar com o outro.
Provendo com o planejamento da prática
pedagógica, em 2003, o Ministério da Educação
produziu o documento “Saberes e práticas da
inclusão: dificuldades acentuadas de aprendizagem –
autismo”, integrante da coleção sobre Educação
Infantil. Este material perpassa pelo processo de
aprendizagem e desenvolvimento da criança desde o
nascimento aos seis anos de idade e a inclusão da
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criança com o transtorno do espectro autista em sala
comum, sugerindo planejamento, adequação e
organização do ensino, contribuindo para a formação
do professor (BRASIL, 2003).
Em relação às políticas públicas, além das
legislações brasileiras em consonância com as
diretrizes mundiais que fortalecem os princípios de
um sistema inclusivo, para os indivíduos com
transtorno do espectro autista, houve alteração da
LDB, adequando a redação em seu capítulo V, sendo
a educação especial uma modalidade de educação
escolar oferecida na rede regular de ensino,
abrangendo os alunos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades /
superdotação (BRASIL, 2013).
No Brasil, foi promulgada a lei nº 12.764/2012,
conhecida como Berenice Piana (BRASIL, 2012), que
institui uma política nacional de proteção aos direitos
da pessoa com o Transtorno do Espectro Autista,
colocando legalmente estes sujeitos como pessoas
com deficiência. Menciona-se a necessidade do
diagnóstico precoce, tendo a pessoa direito de
atendimento
multiprofissional,
acesso
a
medicamento, estímulo na inserção da pessoa no
mercado de trabalho, bem como se houver
necessidade comprovada, o aluno incluído nas
classes comuns de ensino regular terá direito a um
acompanhante especializado.
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Tem-se também a nota técnica nº 24 de 21 de
março de 2013 que orienta os sistemas de ensino à
implantação da Lei nº 12.764/2012, com indicações
dos direitos e “caminhos” para cumprimento da
legislação.
Em face ao exposto e baseado em todos os
documentos oficiais e legislativos que garantem o
direito à educação às crianças com TEA, é preciso
compromisso do professor e de toda a equipe escolar
para que a lei não fique somente no papel, havendo a
efetivação de práticas pedagógicas inclusivas a favor
do aprendizado destas crianças, pois há o aparato
legal para a inserção de crianças com TEA, porém, se
não houver os apoios necessários ao mesmo, estará
se fazendo uma “falsa” inclusão: as especificidades
das
crianças
precisam
ser
contempladas,
respeitadas, valorizadas e disponibilizadas as
adequações e recursos necessários a favor da
aprendizagem da criança.
A educação infantil tem em suas raízes, o
caráter assistencialista, bem como crianças PAEE, ao
longo da história, da mesma forma foram tratadas de
forma piedosa, dedicando-se a estes apenas os
cuidados. A inserção de alunos com deficiência na
escola infantil não se deve ater apenas ao cuidar, mas
também, refletir como pode ser promovida uma
educação de qualidade a todos, pois é nesta etapa de
ensino que se inicia o processo de escolarização.
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Tendo em vista que as turmas são
heterogêneas e há necessidade de respeitar as
características individuais de todas as crianças
promovendo a aprendizagem, é preciso planejar
práticas diversificadas, respeitando o ritmo das
crianças, pois salas heterogêneas não podem ter
práticas homogêneas.
Para isto, Mendes, Vilaronga e Zerbato (2014)
destacam a necessidade de acolher e responder às
diferenças das crianças, por meio do ensino
colaborativo, que se define por:
O ensino colaborativo ou coensino é
um dos modelos de prestação de
serviço de apoio no qual um professor
comum e um professor especializado
dividem a responsabilidade de
planejar, instruir e avaliar o ensino
dado a um grupo heterogêneo de
estudantes. Tal modelo emergiu como
alternativa aos modelos de sala de
recursos, classes especiais ou escolas
especiais,
especificamente
para
responder as demandas das práticas
de inclusão escolar de estudantes do
público-alvo da Educação Especial,
pois uma vez que o aluno deve ser
inserido numa classe comum, todos os
recursos dos quais ele pode se
beneficiar têm que ir junto com ele
para o contexto de sala de aula,
incluindo entre eles o professor
especializado
(MENDES;
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VILARONGA; ZERBATO, 2014, p. 4546).

Contudo, para a implementação do Ensino
Colaborativo, é preciso analisar fatores como
conteúdo, estratégias de ensino dos professores,
empatia e tempo de parceria, compromisso dos
professores, apoio administrativo da escola, entre
outros pontos que precisam ser dialogados entre a
equipe escolar e principalmente entre os professores
envolvidos (MENDES; VILARONGA; ZERBATO,
2014).
Capellini (2010) ressalta que na escola, todos
os profissionais precisam ser envolvidos e orientados
a auxiliar as crianças em suas necessidades,
oportunizando condições para o desenvolvimento da
criança e também para que este se sinta capaz. Para
isso, se faz necessária a formação de toda a equipe
escolar na perspectiva da colaboração, assim como
parceria com a família, para que seja esclarecido o
trabalho que está sendo realizado com as crianças.
O trabalho colaborativo vem ao encontro dos
princípios democráticos que se almejam na escola,
pois a construção da escola inclusiva perpassa por
todos os níveis dos sujeitos envolvidos na educação:
gestores, professores, equipe escolar, alunos e
comunidade, todos a favor do aprendizado, com
vistas ao respeito e valorização do outro.
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O POTENCIAL DAS COTAS PARA A REDUÇÃO
DO PRECONCEITO
Jéssica Gomes Frederico Nunes

RESUMO
Embora o Brasil seja um país marcado pela grande
mistura de culturas e raças, não se percebe um
tratamento justo entre as etnias que nele vivem.
Enquanto as universidades e os órgãos públicos são
majoritariamente ocupados por brancos, presídios e
penitenciárias estão repletos de negros. Diante desse
cenário, uma das estratégias mais usadas e mais
polêmicas é a adoção de reservas de vagas para
determinadas raças no ingresso de universidades
estatais e de carreiras públicas, o que é chamado de
política de cotas. Esse artigo tem como objetivo
apreciar o mérito dessa ação afirmativa,
apresentando seus impactos positivos e negativos na
sociedade. O tema ganha maior relevância quando
constatamos que as Universidades e os órgãos
públicos de vários estados adotam o critério racial em
seus respectivos processos seletivos.
Palavras-chave: Cotas raciais. Ações afirmativas.
Universidades.
INTRODUÇÃO
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Durante muito tempo, as desigualdades entre
as etnias foram excluídas da agenda política, sendo,
quando muito, denunciadas pelas associações
sociais do movimento negro, estudiosos e ativistas.
A democratização das relações sociais no
Brasil é um processo historicamente relacionado à
capacidade de luta e de organização da sociedade.
Diante da diversidade de problemas e das questões
que se apresentam como desafios para a construção
de uma sociedade mais justa, e diante da negação de
direitos e oportunidades para parcelas significativas
da população brasileira (o que acontece desde a
colonização e atinge preferencialmente alguns grupos
sociais, como os negros e índios), organizaram-se e
continuam organizando-se vários movimentos
sociais.
O mito da democracia racial brasileira revelouse útil à dominação. Esse discurso contempla uma
elite branca que, diferentemente de outros países que
institucionalizaram o racismo, camuflou essa
dominação racial e produziu desigualdades que
vitimaram negros e mestiços:
É que, quando acreditamos que o Brasil foi
feito de negros, brancos e índios, estamos aceitando
sem muita crítica a ideia de que esses contingentes
humanos se encontraram de modo espontâneo,
numa espécie de carnaval social e biológico. Mas
nada disso é verdade. O fato contundente de nossa
história é que somos um país feito por portugueses
Jéssica Gomes Frederico Nunes
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brancos
e
aristocráticos,
uma
sociedade
hierarquizada e que foi formada dentro de um quadro
rígido de valores discriminatórios (Da Matta, l990, p.
46).
Enquanto 76% dos jovens brancos entre 15
e 17 anos estão matriculados no Ensino Médio,
esse número cai para 62% entre a população preta
- uma diferença de 14 pontos percentuais (p.p.).
Ou seja, uma proporção maior de negros está em
situação de atraso escolar (matriculado na série
inadequada para sua idade) ou fora da escola. O
levantamento é do Todos Pela Educação, com
base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).
Ingressar na Universidade é o desejo de
muitos estudantes que estejam cursando o ensino
médio – principalmente se ela for pública. Este desejo
muitas vezes é barrado alto custo que uma graduação
pode ter. Afinal, arcar com os custos de uma
faculdade, na média de 4 a 6 anos de duração,
dependendo do curso, não sai nada barato.
E esses custos englobam livros, material
didático em geral, passagens, alimentação e em
alguns casos, hospedagem nas proximidades da
Universidade. Não é qualquer aluno (pelo menos a
maioria, considerando as diferenças sociais em nosso
país) que consegue arcar com todas essas despesas.
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Por isso, o acesso às Instituições Federais se
torna mais cruel com o passar dos anos. A
competitividade por vaga é muito alta. E considerando
a desigualdade, alunos de escolas particulares
possivelmente tem maiores chances e possibilidades
de ingresso, ganhando vantagem sobre os da rede
pública (no geral, sofrem com as greves, escola com
estrutura sucateada e qualidade de ensino não tão
priorizada). Por esses e vários outros motivos, o
Governo Federal instituiu as cotas nas universidades.
Cotas Raciais consiste na prática de reservar
uma parte de vagas do ensino público ou de trabalho
para indivíduos de um mesmo grupo étnico
desfavorecido.
Este o tema que vivemos discutir nesta
pesquisa., mostrando os pros e contra da lei Lei nº
12.711/2012 que se refere as cotas nas
universidades.
É incontestável que o Brasil tem,
constitucionalmente, o objetivo fundamental de
construir uma sociedade livre, justa e solidária,
assim como promover a redução das desigualdades,
sem preconceito de raça ou qualquer outra forma de
discriminação. A questão a ser analisada neste
trabalho é reflexão da adoção de cotas raciais seria,
de fato, uma boa política para concretizar a
integração do negro nas universidades públicas.
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UMA ABORDAGEM SOBRE A HISTÓRIA DA
EDUCAÇÃO DOS NEGROS
É muito recente, por parte das instituições de
educação e pesquisa, a preocupação com o tema da
educação dos negros brasileiros. Parte da ausência
desses estudos justifica-se, por um lado, pela
carência de fontes, recurso central para a história e
os historiadores e, por outro, pelo desconhecimento
das abordagens e práticas educativas dos
pesquisadores e movimentos sociais negros no país.
O Brasil, país com a segunda maior população
negra do mundo – atrás apenas da Nigéria –,
conseguiu ao longo de sua história produzir um
quadro de extrema desigualdade entre os grupos
étnico-raciais negro e branco. Até bem pouco tempo,
o Estado brasileiro não incorporava as categorias
racismo e discriminação racial para explicar o fato de
os negros responderem pelos mais baixos índices de
desenvolvimento humano, e os brancos pelos mais
elevados.
A despeito dessa brutal diferença a resistência
negra tem se fortalecido, a ponto de atualmente não
ser mais possível, num debate lúcido, a defesa da
imagem da sociedade brasileira como um exemplo de
democracia racial.
Por meio de pressão e atuação incessantes, o
movimento negro organizado denunciou as condições
de vida da população negra brasileira, evidenciando,
Jéssica Gomes Frederico Nunes
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entre outras coisas, que o acesso e a permanência
dessas pessoas no sistema educacional é permeado
por uma série de entraves, entre eles a ausência de
políticas
públicas
de
inserção
social
á
Universidade.
Após terem sido considerados como
propriedade por 350 anos - já que eram
escravizados, uma vez libertos, os negros
brasileiros foram empurrados para a informalidade
e, diante da mobilidade social mínima, eles se
tornaram maioria entre os segmentos mais
vulneráveis em diferentes áreas, incluindo a
Educação. “Essa diferença na Educação é o
produto dessa perspectiva de racismo estrutural”,
afirma José Vicente.
A mudança desse cenário passa pela
discussão aberta sobre o assunto. Apesar disso, ¼
dos gestores escolares brasileiros afirmaram, em
2015, que suas escolas não tinham projetos dentro
da temática de racismo, segundo dados da Prova
Brasil. O silenciamento desse assunto fortalece a
desigualdade racial, pontua José Vicente
O racismo tem de ser passado a
limpo. Tem de ser conhecido,
debatido e combatido. É só com o
conhecimento
de
suas
consequências que poderemos
construir uma sociedade em que a
dignidade da pessoa humana seja
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respeitada pelo Estado e por todos
os brasileiros.

Embora o Brasil ainda não indique
diretamente a necessidade discutir o racismo nas
escolas, a Lei 10.639 prevê a obrigatoriedade de
conteúdos sobre a história e cultura afro-brasileiras
nas escolas de Educação Básica a fim de resgatar
a contribuição do povo negro nas áreas social,
econômica e política pertinente à História do Brasil.
Nessa perspectiva está inclusa a abordagem das
lutas dos povos negros no Brasil, temática que
pode tratar do racismo. Outra legislação
educacional recente que toca no tema é a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) que tem entre
as competências especificas de História no 8° e 9°
anos do Ensino Fundamental o debate sobre
racismo e darwinismo e direitos civis.
CERTEAU (1976) destaca o papel do
historiador e a importância das fontes no processo de
produção de conhecimentos históricos. Enquanto
sujeito da pesquisa, o historiador transforma objetos
em fontes históricas, reorganiza instrumentos a partir
de novas demandas sociais e faz a história ou refaz
uma nova história. Por outro lado, as fontes
selecionadas
influenciarão
diretamente
o
conhecimento que se produz. Nas palavras do autor:
Colecionar foi durante longo tempo
fabricar objetos: copiar ou imprimir,
reunir, classificar. E com os objetos
por ele multiplicados, o colecionador
Jéssica Gomes Frederico Nunes
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torna-se um ator num encadeamento
de uma história a ser feita (ou refeita)
segundo
novas
pertinências
intelectuais e sociais. Dessa forma, a
coleção, ao produzir uma subversão
dos
instrumentos
de
trabalho,
redistribui as coisas, redefine as
unidades do saber, instaura um lugar
de recomeço ao construir uma
‘gigantesca máquina’ (Pierre Chaunu)
que tornará possível uma outra história
(CERTEAU, 1976, p. 31).

Explicar a precária situação educacional dos
negros brasileiros, a partir dos dois eixos que a tem
estruturado - exclusão e abandono. Examinando as
políticas de oferta de educação nos séculos XIX e XX
deixa evidente a constante omissão do Estado em
relação à população negra, embora a ameaça de
extinção do escravismo e as bruscas mudanças na
organização do trabalho no paí tenham forçado a
incluir, nas discussões, a problemática da educação
das crianças escravizadas, libertas ou livres.
Algumas reflexões parecem necessárias
quando se tenta compreender a invisibilidade dos
negros nas abordagens históricas em educação. Se
por um lado esse fato pode indicar inexistência da
participação desse segmento em crescentes níveis
de instrução ao longo da história do Brasil, por outro,
pode demonstrar que mais uma vez não pareceu
relevante considerar os peculiares processos de
acesso aos saberes formais instituídos.
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No que se refere propriamente à escolarização
dos negros, segundo os modelos oficiais, percebe-se
que eles sempre estiveram em contraponto a
afirmações que alegam sua incapacidade para a
vivência bem sucedida de experiências escolares e
sociais. Tal fato pode ser comprovado pela ascensão
de uma intelectualidade negra desde o período
republicano que, via domínio da escrita, atingiu
espaços sociais dos quais os brancos pareciam
detentores absolutos.
Apesar de a história da educação brasileira ter
funcionado como um dos veículos de continuísmo da
reprodução do tratamento desigual relegado aos
negros na sociedade brasileira, não se pode negar
que existe uma história da educação e da
escolarização das camadas afro-brasileiras.
Essa história tem sido resgatada por
pesquisadores,
grande
parte
de
origem
afrodescendente, que têm procurado evidenciar
informações que retratam as relações educativas do
negro com as escolas oficiais e com o próprio
movimento negro brasileiro.
É inerente a importância das organizações
negras na luta pelo direito à educação, seja
combatendo o analfabetismo, incentivando os
negros a se educarem, seja criando aulas, cursos de
ensino regular e de outras modalidades de ensino,
apesar das dificuldades para mantê-los. A lei de
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Cotas vem da luta dos movimentos e organizações
negras.
(...) o Movimento Negro e a
organização de mulheres negras têm
sido, nas últimas décadas, referências
estratégicas para a abertura de canais
de negociação com o Estado e a
sociedade, o que tem possibilitado o
desenvolvimento das políticas de
igualdade racial, sob a forma de ações
afirmativas, visando atender às
necessidades históricas da população
negra brasileira (RIBEIRO, 2014,
p.31).

Os
indicadores
que
confirmam
as
desigualdades raciais na estrutura da sociedade
brasileira comprometem a busca por referenciais
positivos. Considerando-se que, do total dos
universitários brasileiros, 97% são brancos, sobre
2% de negros e 1% de descendentes de orientais;
que dos 22 milhões de brasileiros que vivem abaixo
da linha da pobreza, 70% deles são negros; que dos
53 milhões de brasileiros que vivem na pobreza, 63%
deles são negros. (Henriques, 2001).
O quadro abissal da desigualdade existente
entre os segmentos negro e branco – no que diz
respeito aos níveis de escolaridade, mercado de
trabalho, analfabetismo e tratamento diferenciado no
tocante às oportunidades – é analisado em geral,
através de fatores socioeconômicos. Entretanto,
muitas destas concepções desconsideram os
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processos históricos vivenciados pelos negros e seus
desdobramentos na vida e no exercício de direitos de
milhares de descendentes da Diáspora Negra.
Ao analisarmos índices de frequência da
população negra nas universidades percebemos
uma discrepância nos dados. A educação pode ser
unilateral e incompleta se não levar em conta os
pressupostos multiculturais. A escola deve estar
preparada para trabalhar com as diferenças.
É necessário estabelecer estratégias
para a desagregação de processos
legitimadores de relações hierárquicas
que se dão pela cor da pele. A
dificuldade para isto reside na
existência de um senso comum que
muitas vezes não reconhece o
racismo. Ninguém se considera
agente
ativo
de
atitudes
e
comportamentos discriminatórios e
racistas. (CANDAU p..29)

Para avançarmos neste debate, pretendo
provocar reflexões acerca das cotas raciais como
elementos que buscam corrigir as distorções
embrionárias na história dos afro-brasileiros, mas que
esbarram em obstáculos que estão inseridos no
próprio grupo étnico, em outros momentos, colocados
pela classe dominante que objetivam conservar os
próprios privilégios.
LEI DE COTAS
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Na sociedade brasileira são intrínsecas as
relações entre exclusão, preconceito e discriminação,
pois, como prática comum, a diferença se reconfigura
em desigualdade, em algumas situações de forma
muito clara e em outras de forma sutil e complexa.
Esta prática cotidiana aparece nos mais diferentes
espaços sociais, isso se vê claramente nas
Universidades.
As cotas foram usadas por diversos países a
fim
de
corrigir
desigualdades
étnicas
e
socioeconômicas. Da mesma forma, elas fazem parte
de políticas afirmativas que visam dar oportunidade
as minorias que historicamente sofreram algum
prejuízo durante a formação de um Estado.
Esta ação também é chamada de
“discriminação positiva”. A expressão une dois termos
contraditórios, pois toda discriminação prejudica o
indivíduo.
No entanto, o termo é empregado para
descrever quando se privilegia um determinado grupo
racial, cultural, étnico, com cotas e mecanismos de
ascensão social com o objetivo de integrá-lo à
sociedade.
A Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012) traz
condições aos alunos de escolas públicas
ingressarem em Universidades Federais ,dando
direito a percentual de vagas aos estudantes que
cursaram todo o ensino médio em escolas públicas.
Jéssica Gomes Frederico Nunes

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

621

A Lei nº 12.711/2012, define as condições
gerais de reservas de vagas, estabelece a sistemática
de acompanhamento das reservas de vagas e a regra
de transição para as instituições federais de
educação superior. Há, também, a Portaria Normativa
nº 18/2012, do Ministério da Educação, que
estabelece os conceitos básicos para aplicação da lei,
prevê as modalidades das reservas de vagas e as
fórmulas para cálculo, fixa as condições para
concorrer às vagas reservadas e estabelece a
sistemática de preenchimento das vagas reservadas.
As vagas reservadas às cotas (50% do total de
vagas da instituição) serão subdivididas — metade
para estudantes de escolas públicas com renda
familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e
meio per capita e metade para estudantes de escolas
públicas com renda familiar superior a um salário
mínimo e meio.
Em ambos os casos, também será levado em
conta percentual mínimo correspondente ao da soma
de pretos, pardos e indígenas no estado, de acordo
com o último censo demográfico do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).
Para ser considerado egresso de escola
pública, o estudante deve ter cursado o ensino médio
em escola pública ou ter obtido certificação do Enem,
Encceja e demais realizadas pelos sistemas
estaduais, tendo cursado o ensino fundamental em
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estabelecimento público. O estudante não pode ter
cursado escola particular em nenhum momento.
A lei já vale para os vestibulares das
instituições e também para o Sistema de Seleção
Unificada (Sisu) do Ministério da Educação. As
instituições federais de ensino que adotam diferentes
processos seletivos precisam observar as reservas
de vagas em cada um destes processos.
O critério da raça será auto declaratório, como
ocorre no censo demográfico e em toda política de
afirmação no Brasil. Já a renda familiar per capita terá
de ser comprovada por documentação, com regras
estabelecidas pela instituição e recomendação de
documentos mínimos pelo MEC.
O governo federal deve garantir a permanência
dos estudantes cotistas na universidade. A política de
assistência estudantil foi reforçada. Desde o
orçamento de 2013 já estava previsto um aumento
para o Programa Nacional de Assistência Estudantil
(Pnaes).
O MEC articulou com os reitores a política de
acolhimento dos alunos cotistas, que também gira em
torno da política de tutoria e nivelamento.
Foram mantidas as iniciativas já existentes,
desde que as exigências da lei, ou seja, 12,5% das
vagas, sejam implementadas conforme o Congresso
Nacional estabeleceu. Então, no mínimo, esses
12,5% têm que corresponder integralmente aos
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critérios da lei. A partir desse 12,5%, podem ser
criados critérios adicionais.
A Lei de Cotas determina o mínimo de
aplicação das vagas, mas as universidades federais
têm autonomia para, por meio de políticas específicas
de ações afirmativas, instituir reservas de vagas
suplementares. O acompanhamento fica a cargo de
um comitê composto por representantes do Ministério
da Educação, da Secretaria de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial (Seppir) e da Fundação Nacional
do Índio (Funai), com a participação de
representantes de outros órgãos e entidades e da
sociedade civil.
A aprovação de uma lei desse tipo é uma
demandou de muito tempo. Podemos fazer uma
analogia desse projeto com as leis que determinam
um tratamento diferenciado a deficientes, idosos e
gestantes. Ninguém questiona a necessidade de
instalação de rampas para facilitar o acesso de idosos
e deficientes.
A lei das cotas nada mais é que uma rampa
para facilitar o acesso das classes menos
favorecidas. É mais uma oportunidade para os mais
pobres terem acesso o ensino superior. A aprovação
de cotas raciais provocou - e ainda provoca - um
intenso debate na sociedade brasileira. Selecionamos
alguns dos argumentos a favor e contra desta
questão:
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A FAVOR DAS COTAS RACIAIS
•

O curso universitário é um dos que mais
favorece a ascensão social e a maioria dos
alunos das universidades brasileiras são
estudantes brancos.

•

O Brasil tem uma dívida histórica com a
população negra por conta da escravidão.

•

Ajuda a promover a diversidade étnica
em profissões que são ocupadas
tradicionalmente por brancos.

•

Dá exemplo para que outros jovens
negros e indígenas sintam-se motivados
para ingressar na universidade.

•

Como as cotas raciais promovem a
convivência entre vários grupos étnicos,
isto ajuda a diminuir o racismo.

As cotas no Brasil não beneficiam apenas
negros. Na Região Norte, por exemplo, as cotas
raciais são concedidas aos indígenas e em algumas
outras universidades para pardos. Muitos alegam
ainda que a tal política fomenta o racismo e coloca os
negros numa posição de inferioridade aos demais não
cotistas, tendo em vista que assumiram a vaga pela
cota, e não por merecimento e bom desempenho em
processo seletivo. Entretanto, esta uma avalição que
nega o processo histórico que resultou nos dias de
hoje.
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Uma das características perversas da classe
dominante brasileira é a difusão do pensamento de
que os negros são os responsáveis pela situação
marginal em que a maioria se encontra e, por essa
razão, qualquer medida oriunda do Estado para
alterar esse aspecto não tem justificativa aceitável.
CONTRA AS COTAS RACIAIS
Como qualquer ação, o sistema de cotas
sofreu muitas críticas desde que foi permitido. Entre
as principais, destacam-se o fato de algumas pessoas
considerarem que cotistas pudessem tomar vagas de
quem tira nota maior.
•

Os cotistas roubam a vaga daqueles
que não foram contemplados por este
sistema.

•

Muitos não se sentem responsáveis por
aquilo que aconteceu no passado.

•

As cotas dariam mais chances para os
negros, pois eles não precisam estudar
para passar no Vestibular.

•

As cotas vão contra a meritocracia e
favorecem o racismo, ao invés de suprimilo.

•

O sistema de cotas fará cair a qualidade
do ensino superior.

Com a adoção das cotas sociais pelas
universidades,
percebe-se
que
há
uma
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institucionalização do racismo, pois, por não haver
nenhuma diferença física ou intelectual entre os
negros e o resto da população brasileira que
justifique um tratamento diferenciado, o que deve ser
combatido é o preconceito.
Para quem é contra as cotas, a adoção de
vagas reservadas a negros é a institucionalização do
racismo, reforçando a crença de que há raças
inferiores.
De acordo com a pesquisadora Azevedo
(2004)
essa estratégia consiste num modo
errado de consertar uma situação
discriminatória por meio de uma
discriminação.
Os
cotistas
ingressantes poderiam ter uma
convivência
separada
na
vida
acadêmica, fomentando assim o
preconceito racial. Não há diferença
física ou intelectual entre as etnias, a
dificuldade de acesso de um grupo ao
ensino superior não se dá em razão da
cor da pele, mas sim pela baixa
qualidade de ensino recebido, o que
atinge primordialmente os pobres e
não exclusivamente os negros.
(Azevedo, 2004 p. 213.)

Muitos alegam que as cotas aumentam o
racismo e que são prejudiciais para os próprios
negros, já que os estigmatizam como sendo
incompetentes e não merecedores do lugar que
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ocupam nas universidades. Contudo, tem sido
frequente a discussão sobre ser contra ou a favor de
cotas raciais para negros nas Universidades. O
argumento mais utilizado pelas pessoas que são
contra diz tratar-se de um “privilégio” que permitiria
aos negros usurpar vagas que seriam destinadas a
pessoas com maior conhecimento e capacidade de
produção acadêmica.
Argumentações deste tipo não são frequentes
entre a população negra e, menos ainda, entre os
alunos e alunas cotistas. As cotas são consideradas
por eles, como uma vitória democrática, não como
uma derrota na sua autoestima, ser cotista é hoje um
orgulho para estes alunos e alunas. Porque, nessa
condição, há um passado de lutas, de sofrimento, de
derrotas e, também, de conquistas. Há um
compromisso assumido. Há um direito realizado.
Hoje, como no passado, os grupos excluídos e
discriminados se sentem mais e não menos
reconhecidos socialmente quando seus direitos são
afirmados, quando a lei cria condições efetivas para
lutar contra as diversas formas de segregação. A
multiplicação, nas nossas universidades, de alunos e
alunas pobres, de jovens negros e negras, de filhos
e filhas das mais diversas comunidades indígenas é
um orgulho para todos eles.
O sistema de cotas no Brasil surgiu com
a Constituição de 1988 que contém uma lei que
garantia uma reserva de vagas para pessoas
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portadoras de deficiências físicas em empresas
privadas e públicas.
O POTENCIAL DAS COTAS PARA A REDUÇÃO DO
PRECONCEITO
No ensino superior, ações afirmativas
correspondem ao estabelecimento de dispositivos
que promovam o acesso e a manutenção, nas
universidades, de estudantes pertencentes a grupos
sociais historicamente marginalizados. Entre as
possíveis estratégias, estão a organização de cursos
pré-vestibulares preparatórios destinados a negros e
indígenas, a concessão de bonificação na nota destes
ou a instituição de cotas. Esta última, contudo, é a que
mais se expandiu no Brasil.
Para resolver essas questões, é preciso dar
dois passos sempre. O primeiro é a lei; o segundo, o
estabelecimento de políticas públicas que a
efetivem. Quanto tempo decorre entre um passo e o
outro definido pela capacidade de intervenção dos
movimentos e a permeabilidade que tais
intervenções encontrem nos governos. Fundamental
é saber que, do discurso de escola sem distinção,
chegamos à escola que começa a distinguir para
compensar processos desiguais entre a população
brasileira.
Diversas pesquisas de opinião mostram que
houve
um
progressivo
e
contundente
reconhecimento da importância das cotas na
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sociedade brasileira. Mais da metade dos reitores e
reitoras das universidades federais, segundo
ANDIFES, já é favorável às cotas. Pesquisas
realizadas pelo Programa Políticas da Cor, na
ANPED e na ANPOCS, duas das mais importantes
associações científicas do Brasil, bem como em
diversas universidades públicas, mostram o apoio da
comunidade acadêmica às cotas, inclusive entre os
professores dos cursos denominados “mais
competitivos” (medicina, direito, engenharia etc).
O MEC, por meio da Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
(Secadi), desenvolve ações de apoio aos sistemas
de ensino, com o intuito de assegurar o cumprimento
do Artigo 26º, da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação. O ministério busca promover a igualdade
étnico-racial na educação, por meio da oferta de
cursos de formação de professores, da articulação e
orientação dos sistemas de ensino e da publicação
e distribuição de materiais pedagógicos voltados à
promoção da igualdade racial e ao ensino da história
e cultura afro-brasileira e africana.
As cotas não segregam, ao contrário disso
buscam exatamente AGREGAR, incluindo o negro
na universidade para que este frequente outros
espaços sociais de oportunidades e conquistas. Esta
visão reducionista de que cota racial é racista
interpreta tal ação afirmativa como um fim em si
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mesmo, no sentido de simplesmente dizer quem é
negro.
Reconhecer que existe racismo não é ser
racista, é sim um processo de conscientização que
antecede ações de combate ao preconceito, e tem o
principal objetivo de amenizar desigualdades
sociais, econômicas e educacionais entre raças.
É sabido que os negros enfrentam sérias
dificuldades
sociais
resultantes
de
um
desenvolvimento histórico desigual e injusto. Tal
quadro pode ser percebido quando constatamos que
é esse o segmento social mais atingido pela alta
violência e pela ineficiência dos sistemas de saúde e
de educação.
Diante desse cenário, nada mais justo do que
adotar ações afirmativas que corrijam essa distorção,
tornando o Brasil um país em que todas as etnias
tenham a chance de conviver de modo harmonioso e
equitativo.
CONCLUSÃO
A exclusão educacional no Brasil é um
processo histórico e de longa duração. Superamos a
exclusão explícita do sistema formal dos tempos
coloniais e avançamos para a “universalização do
ensino”. A oferta de educação para todos, discurso
corrente nas políticas governamentais, está longe de
atender nossa diversidade sociocultural. A expansão
do ensino e a consequente ampliação de vagas na
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escola pública promoveram um fosso ainda maior
entre os modelos de educação, fortalecendo a criação
de uma escola dualista: a que oferece formação que
pode se estender até os graus superiores para uma
elite e a que se restringe ao aprendizado elementar
da leitura e escrita e ao possível encaminhamento
para profissionalização, reservada a maior parte da
população brasileira (Aranha, 1996).
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OS DESAFIOS DA COORDENAÇÃO
PEDAGÓGICA FRENTE À PANDEMIA DE
CORONA VÍRUS (COVID-19)
Jorge Fernando Inácio

Resumo
Em tempos de pandemia, os desafios educativos do
mundo moderno maximizaram-se. A situação da
sociedade mundial é preocupante; deste modo, o
momento exige ações assertivas para salvaguardar
os aprendizados de nossos (as) estudantes ou pelo
menos, evitar grandes retrocessos cognitivos frente
ao
isolamento
social.
Em
países em
desenvolvimento, tais desafios são ainda mais
preocupantes, visto as grandes desigualdades
sociais,
econômicas,
tecnológicas
e
até
informacionais. Propiciar as reflexões, formações e
articulações necessárias para que as equipes
docentes possam agir é uma das árduas tarefas da
Coordenação Pedagógica. O ato de enfrentar estas
dificuldades com determinação e profissionalismo é
fundamental para que estudantes de todas as partes
do mundo possam continuar suas trilhas de
aprendizagens. De forma inédita, houve a
necessidade de se pensar as melhores oportunidades
para o ensino, mantendo a qualidade dele, além de
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adicionar as novas possibilidades de trabalho remoto,
tudo isso, em meio a uma das maiores crises de
saúde jamais vistas, que é a de Corona Vírus
(COVID-19).
Palavras-Chave: Pedagogical Coordination, Social
Exclusion;
Racism; Pandemic; Absence
of
Resources; Teaching and learning strategies.
Abstract
In times of pandemic, the educational challenges of
the modern world have been maximized. The situation
of world society is worrying; thus, the moment
demands assertive actions to safeguard the learning
of our students or, at least, to avoid major cognitive
setbacks in the face of social isolation. In developing
countries, these challenges are even more worrying,
given the great social, economic, technological and
even informational inequalities. Providing the
necessary reflections, training and articulations so
that the teaching teams can act is one of the arduous
tasks of the Pedagogical Coordination. The act of
facing these difficulties with determination and
professionalism is fundamental for students from all
over the world to continue their learning paths. In an
unprecedented way, there was a need to think about
the best opportunities for teaching, maintaining its
quality, in addition to adding new possibilities for
remote work, all in the midst of one of the biggest
health crises ever seen, which is Corona Virus
(COVID-19).
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Key-Words: Social vulnerability; Racism; Exclusion;
Absence of Resources.
Introdução
A Coordenação Pedagógica possui uma
grande importância para a ações educativas
brasileiras, pois é responsável pela formação docente
no locus escolar, articulação e acompanhamento das
aprendizagens. A Educação possui uma longa
história e é certo que logrou avanços nas últimas
décadas. Entretanto, com o advento da pandemia de
COVID-19 (Corona Vírus) e a necessidade de
imposição do distanciamento social e com isso, o
fechamento físico das escolas, pudemos perceber um
grande impacto nos quesitos educacionais. Objetivase analisar como algumas ações efetivas da
coordenação
pedagógica
ajudaram
nos
enfrentamentos dos diversos desafios educativos em
tempos de pandemia. Também serão analisados
como alguns pilares educacionais foram colocados
em cheque, à medida que de maneira brusca a
educação passou de estruturas físicas para
estruturas digitais. Aponta-se para avanços advindos
desta mudança paradigmática e também para
desafios que se tornaram mais difíceis, além de
explicitar problemas que outrora se achavam
superados. Este artigo é visto pelo prisma da
coordenação pedagógica e docente e é balizado
pelos novos mecanismos educacionais que a
pandemia impôs a todos os educadores de um dia
Jorge Fernando Inácio
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para a noite, dos problemas arraigados nos fazeres
educativos, além de velhas travas advindas de
séculos de colonização e de práticas inadequadas
para o trabalho com currículo.
DESAFIOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
FRENTE À PANDEMIA DE CORONA VÍRUS
(COVID-19)
A Coordenação Pedagógica é o coração de
qualquer
unidade
escolar.
Se
funcionar
adequadamente, os quesitos pedagógicos serão
vivos e pulsantes e as práticas educacionais
contemporâneas e adequadas às necessidades dos
estudantes frente ao currículo escolar.
Uma vez que o currículo é adequadamente
implementado, as experiências e aprendizagens
possibilitarão que nossos (as) estudantes cheguem à
cidadania e formação integral.
Desde que o cargo foi diagramado, nos
diversos segmentos educacionais, os desafios
apenas aumentaram. Gerações após gerações de
estudantes chegam às unidades escolares todos os
anos, cada uma delas com suas peculiaridades e
singularidades, bem como suas características
comuns.
Antes do advento do novo Corona vírus
(COVID-19), questões como propiciar experiências e
aprendizagens
adequadas,
atuar
com
comportamentos divergentes de determinados
Jorge Fernando Inácio
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estudantes, dificuldades cognitivas diversas, todos os
tipos de exclusão, articulação de toda a comunidade
escolar, acompanhamento das aprendizagens e
principalmente formação de professores eram as
prementes
preocupações
da
coordenação
pedagógica.
As preocupações acima mencionadas ainda
são uma constante em todo o contexto educacional,
mas agora, com as questões relativas à pandemia e
ao isolamento social não apenas as maximizaram,
como também trouxeram outros desafios.
Observa-se que no momento que um (a)
coordenador (a) pedagógico (a) assume o cargo, é
instantâneo o recebimento de grande carga de
responsabilidade que agregado às questões
burocráticas, tende a dificultar as ações de formação
de professores.
Quando em março de 2020 foi imposto o
distanciamento social, a grande questão na formação
de professores foi pautada em como os (as) docentes
poderiam continuar os trabalhos educativos com seus
estudantes por plataformas digitais e também como
seria a qualidade destas atividades ao passarem por
tal interface.
Dito estas explanações iniciais, precisamos
contextualizar que a educação é sem sombra de
dúvida um dos bens mais valiosos e uma das
ferramentas mais importantes que a raça humana
Jorge Fernando Inácio
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desenvolveu. No século XX, na geração dos anos 30,
havia um ditado popular que dizia e ainda diz que o
que se aprende é a única coisa que não podem roubar
de ti.
Hoje, no cenário brasileiro, é um fato que a
educação básica tem avançado no quesito de acesso.
Até podemos dizer que o ensino fundamental está
quase universalizado e que estamos a caminho de
fazer o mesmo no ensino médio.
Grande parte desse avanço deve-se aos
mecanismos criados pela Constituição Federal de
1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional de 1996 e pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente de 1990. Tais legislações asseguraram
mecanismos que agem para garantir o direito
subjetivo à educação.
Quanto à didática, encontramos um verdadeiro
desafio. Isso porque em pleno século XXI, a
educação brasileira está muito firmada em giz, lousas
tradicionais, cadernos, canetas, lápis e borracha, bem
como livros impressos. Podemos até traçar uma
analogia simples aos artefatos educacionais do
Império Romano, pois há mais de dois mil anos atrás,
já se usava uma pequena tábua de madeira, com uma
película de cera, onde se podia escrever, riscando
com um artefato para riscar tal película e assim,
escrever.
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Acima falamos de alguns artefatos, mas sobre
o modo de ensinar, a didática, também possuem
muitas características relativas ao passado
longínquo. Algumas práticas, podemos associar ao
período acima descrito, outras, vem da idade média e
ainda podemos fazer muitos paralelos às práticas
educacionais do renascimento.
Tais práticas pareciam imutáveis, visto a
estrutura física das escolas e o modus operandi das
redes de educação pública do estado brasileiro, com
raras exceções.
Apesar
de
muitas
práticas
estarem
engessadas no fazer docente, a ação da
coordenação pedagógica no que tange às formações
de professores é o fator que porta a mudança, pois
através de reflexões, tais práticas podem certamente
aprimorar-se.
No início do ano de 2020, o globo terrestre foi
assolado pela pandemia do vírus COVID-19,
popularmente conhecido como Corona Vírus. O
impacto foi tão grande na humanidade que houve a
necessidade de se impor o isolamento social, com
restrições de mobilidade à população e em alguns
locais do planeta, até proibição expressa de se sair
da própria residência.
Chegando-se a um número incrível de milhares
de mortes, as escolas foram fechadas por tempo
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indeterminado, é em meio a este momento que esse
artigo é escrito.
Entretanto, no cenário brasileiro, ao impor-se o
fechamento físico das unidades escolares, percebeuse que mais do que nunca, a estrutura de ensino
precisaria ser totalmente transformada, assunto que
trataremos mais adiante. Antes de entrar nessa
ceara, precisamos ter um panorama geral de quesitos
estruturais da educação nacional. Abaixo abordamos
alguns temas importantes para o entendimento do
impacto trazido pela pandemia de COVID-19.
No Brasil, principalmente nas redes públicas
de educação, é certo que ainda temos muito
arraigados os preceitos da educação tradicional.
Como preconizado por Paulo Freire, podemos
observar a educação bancária.
A concepção bancária de educação
nega o diálogo, à medida que na
prática
pedagógica
prevalecem
poucas palavras, já que "o educador é
o que diz a palavra; os educandos, os
que a escutam docilmente; o educador
é o que disciplina; os educandos, os
disciplinados" (Freire, 2005, p. 68)

A educação bancária é aquela em que o
indivíduo é visto como uma tábula rasa, onde o
professor deposita os saberes e que o estudante, ao
absorver tais conteúdos, no momento em que ele
precisar, poderá fazer o “ saque “ do que precisa para
realizar as diversas ações na sociedade. Esse tipo de
Jorge Fernando Inácio

641

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

prática leva a um aprendizado totalmente mecânico,
sem reflexão.
Também, ainda muito arraigado na educação
brasileira, sobretudo na educação brasileira é a
avaliação tradicional, que é classificatória e por si só
excludente. Em pleno ano de 2020, ainda nos
deparamos com conceitos de meados do século
passado, onde o estudante é medido em números, de
acordo com a capacidade de decorar dados, sem o
mínimo de reflexão para a formação da cidadania.
Não vejo sentido algum em práticas
avaliativas de sondagem que se
destinam a verificar graus de
aprendizagem do estudante e/ou
domínio de pré-requisitos, no início de
um curso.
Essa visão de avaliação inicial é de
natureza classificatória e pode trazer
enormes prejuízos aos educandos,
pois, através dessas práticas, criam-se
preconceitos a respeito dos alunos
que podem afetar todo o seu ano
escolar (Hoffman, 2001, p.126-127).

Essa realidade pode parecer um tanto dura,
mas à medida que temos de lançar notas
padronizadas, em sistemas padronizados, evidenciase a forma classificatória, pois o estudante é medido
apenas pelo rendimento que apresentou em
instrumentos também padronizados, onde o que se
privilegia é apenas a inteligência cognitiva,
desconsiderando assim a plenitude dos sujeitos.
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Observa-se que todos estes quesitos apenas
podem ser alterados confronto da pratica docente por
ela mesma, pois uma vez que a coordenação
pedagógica começa a abordar as peculiaridades
negativas
destas
práticas
excludentes
e
ultrapassadas, os (as) docentes tendem a modificar
seus fazeres pedagógicos e principalmente didáticos,
mas é fato que em pleno século XXI, os estudantes
ainda são medidos por apenas um tipo de
inteligência, desconsiderando-se as múltiplas
inteligências, apontadas nos estudos de Gardner.
Poucos gênios são gênios em tudo.
Einstein era um gênio matemático,
Shakespeare era um gênio linguístico.
Nós temos todos os potenciais, mas
alguns são mais desenvolvidos.
(Gardner, 1996).

É certo que cada indivíduo é único, com
potencialidades e qualidades únicas. Esse é um bem
da humanidade e a soma destas individualidades
impulsionou a aventura humana na terra através dos
séculos.
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Com vistas a essas potencialidades, é
necessário que sejam feitos estímulos educativos, a
fim de propiciar experiências e aprendizagens
significativas com vistas ao protagonismo e
cidadania, conforme previsto nas legislações
vigentes.
Jorge Fernando Inácio
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Apesar de apontarmos acima, alguns desafios
reais, ainda presentes na educação brasileira,
sobretudo nas redes públicas, precisamos fazer uma
ressalva, pois existem muitas práticas pedagógicas
inovadoras e educadores muito comprometidos com
a qualidade educacional. Também precisamos deixar
claro que são feitos vários investimentos em
formação docente pelas redes de ensino, o que
gradativamente, têm contribuído para a alteração
deste cenário, mas em algumas regiões, percebemos
maior morosidade nas mudanças de práticas
pedagógicas.
É função do coordenador pedagógico,
articular e mediar à formação
continuada dos professores buscando
alternativas
para
conciliar
as
atividades de apoio e formação dos
professores, considerando todas as
novas
exigências
educacionais
(OLIVEIRA, 2009).

Também precisamos abordar o quesito relativo
às tecnologias de informação e comunicação (TICs),
que apesar de parecer um conceito um tanto batido,
é notório que muitos docentes no território nacional
não tem domínio sobre as várias tecnologias
comunicacionais, o que trouxe um grande impacto a
medida que a pandemia trouxe a necessidade de
utilizar as várias mídias para os processos de ensino
e aprendizagem à distância. Nota-se que a medida
que há exigência de utilizar aplicativos, programas
operacionais e internet para viabilizar os processos
Jorge Fernando Inácio
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de ensino, principalmente da rede pública, isso
expõe-se a fragilidade e despreparado de grande
parcela de docentes, que devido a muitos fatores,
ainda não dominam tais tecnologias, principalmente
em locais remotos.
Ressaltamos que o tema das TICs não é novo,
visto que já é abordado há mais de duas décadas,
entretanto, a vastidão do país, as desigualdades
sociais, a exclusão digital e dificuldades gerais
(Principalmente de gerações de docentes anteriores
à revolução digital) aprofundam as lacunas de
proficiência tecnológica. Tais lacunas foram
colocadas em cheque a medida que a pandemia
trouxe consigo a necessidade de aulas on-line,
praticamente obrigando as equipes docentes a se
reinventarem do dia para a noite, tendo de
desenvolver conteúdos digitais quando até um ou
dois dias antes desta necessidade, muitos utilizavam
apenas giz, lousa e alguns programas em
computadores ou celulares.
Desta forma, equipes docentes inteiras,
deixaram a passividade, tiveram de sair de
planejamentos engessados em livros didáticos e
práticas pedagógicas arcaicas e tiveram de fazer
conteúdos digitais, aulas totalmente autorais, de
acordo com a cultura maker, própria do século XXI.
Docentes a beira da aposentadoria, alguns
com mais de três décadas de magistério, que sempre
lecionaram de forma tradicional, tiveram que
Jorge Fernando Inácio
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rapidamente, de se apropriarem de quesitos
tecnológicos. Alguns, tiveram de pedir ajuda à filhos,
sobrinhos e até netos para conseguirem minimante
lograr êxito, outros, infelizmente não conseguiram,
chegando até a adoecer com as ansiedades e
angustias provenientes de tais realidades.
Neste ponto, é preciso citar que as redes de
ensino, à medida que a pandemia tornou-se uma
realidade inegável, tiveram de suspender as aulas
presenciais e implementar plataformas de ensino a
distância, apesar de que em algumas localidades
brasileiras, passados mais de três meses de
suspensão das atividades in loco, ainda não
implementaram aulas on-line.
Esta urgência sobrecarregou desde os
sistemas de ensino, até as equipes gestoras das
unidades escolares e equipes docentes, onde vimos
setores inteiros dedicados à questão educacional
digital, como por exemplo, as coordenações
pedagógicas escolares, que se sobrecarregaram-se e
desdobraram-se para atender a demanda formativa
de toda a equipe docente.
Com isso, mudanças que estavam se
concretizando há mais de duas décadas, como por
exemplo a questão de utilização das tecnologias,
tiveram de ser implementadas da noite para o dia,
obrigando o professorado a partir de um passo
formativo cadente para um passo totalmente
acelerado, para não dizer urgente.
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O grau de comprometimento docente com a
educação dos estudantes, permitiu a reinvenção, pois
tiveram de ministrar aulas de acordo com a nova
demanda. Sobre tais exigências, ainda há que se
considerar a cobrança da sociedade sobre a
qualidade das atividades educativas, o que trouxe um
peso a mais ao trabalho educativo.
Pode-se apontar várias outras ações
governamentais, desde publicações de cadernos e
livros didáticos, com temáticas baseadas em seus
currículos, até mesmo programas em rede aberta de
televisão, passando por plataformas de atividades online. Ainda sobre os materiais impressos, dada a
necessidade urgente, vale ressaltar que tiveram de
ser feitos em muito pouco tempo, devendo ser
encaminhados via correio. Este envio ainda esbarrou
em um problema crítico, que é estrutural em nossa
sociedade, que é a questão da vulnerabilidade social
e que dentre suas características, podemos destacar
a necessidade das famílias de mudar de endereço, a
moradia destas, em locais de difícil acesso ou ainda,
de situações em que os estudantes estão em situação
de risco, estando reclusos em instituições de abrigo e
amparo às crianças e adolescentes.
Pelo prisma docente, que teve de modificar
totalmente seu modus operandi, a dificuldades se
intensificaram, pois o desafio tornou-se conciliar as
dificuldades peculiares de cada turma, com o
planejamento anual, as dificuldades tecnológicas de
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cada profissional, em um momento que o ano letivo
mal começara e em muitos casos, as avaliações
diagnósticas e sondagens ainda estavam sendo
executadas.
As questões acima elencadas, foram motivos
de inquietações docentes, pois como fazer aulas online? Como trabalhar as dificuldades dos estudantes
se estas situações não tem paralelos na história
educacional brasileira? Como agir frente à exclusão
social? Como trabalhar à distância se muitos
docentes não tinham nem mesmo os equipamentos
necessários para tal? Como mudar as práticas
pedagógicas de uma hora para outra?
As redes de ensino, principalmente nos
grandes centros urbanos, trabalharam arduamente
para proporcionar estruturas mínimas para que
educadores e educandos pudessem realizar as
tarefas. Em poucos dias, materiais foram
diagramados e impressos, bem como plataformas
disponibilizadas. Programas de TV também foram
produzidos e viabilizados através de redes de
programação aberta, bem como por canais na
internet.
As diretorias de ensino desdobraram–se para
orientar as coordenações pedagógicas das unidades
escolares, que por sua vez, usaram de todas as
ferramentas possíveis para prestar formação às
equipes docentes a fim de que conseguissem
implementar as atividades on-line.
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Nesse ponto, questões que há décadas
vinham engatinhando para se resolver, como por
exemplo, as questões de uso das novas tecnologias,
tiveram de ser enfrentadas imediatamente.
Verdadeiramente comprovando as afirmações de que
em momentos de crise, muitas coisas passam por
evoluções rápidas. Vale ressaltar que essa evolução
não foi fácil, pelo contrário, houve muitas dificuldades.
Enquanto o setor da educação pública
procurava se ajustar, viu-se o agravamento da crise
no setor da saúde, com franco aumento do número
de mortes decorrentes da pandemia.
A realidade muda, o saber que
construímos sobre ela precisa ser
revisto e ampliado, sempre dessa
forma um programa de educação
continuada se faz necessário para
atualizar
nossos
conhecimentos,
principalmente para as mudanças que
ocorre em nossa prática, bem como
para atribuirmos direção esperada a
essa mudança (CHRISTOV, 2003, p.
9).

Neste ponto, vale ressaltar que grande parte
dos docentes e demais servidores públicos são do
grupo de risco e com isso, além das dificuldades
pedagógicas, pode-se afirmar que houve real
apreensão devido à gravidade do movo Corona Vírus
(COVID-19).
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Apesar dos temores e desafios, aos poucos,
docentes de todo o país começaram a formar alianças
entre si, impulsionadas pela internet e meios de
comunicação. Trocando saberes, estratégias e
ferramentas. Isso se deu de forma on-line devido as
facilidades dos meios de comunicação digitais e
inclusive, o mesmo se deu nos próprios grupos de
professores de uma mesma unidade escolar. Isso
porque inimizades e questões ligadas a dificuldades
de relacionamento, muitas vezes foram colocadas de
lado pela busca do sucesso na implementação das
atividades on-line, ou seja, houve união em prol do
bem comum, da causa educacional.
É necessário registrar que muitas redes de
ensino privado, ou mesmo escolas particulares
ajustaram-se com um pouco mais de facilidade ao
cenário on-line. Isso ocorreu por várias questões, que
vão desde melhor acesso às tecnologias até questões
sócio econômicas.
O nó estratégico se encontraria mesmo nas
redes de educação pública, tanto dos grandes centros
como as localizadas em pequenos distritos.
Realmente a mudança de paradigmas presenciais
para as ações on-line ainda era necessária nos
âmbitos da educação pública e por razões totalmente
inversas às particularidades da rede privada, tal
mudança continua um desafio gigantesco.
Nesse ponto, a necessidade de formação dos
professores é um fator preponderante, mas
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precisamos destacar a questão da vulnerabilidade e
exclusão social, que trazem consigo a exclusão
digital.
A exclusão digital é uma questão tão
importante pois evoca o âmago das desigualdades
sociais. Observe que no Brasil ainda estamos em
busca da universalização de quesitos básicos de
ensino, para uma população que muitas vezes está
em situação de abandono, mora em locais de difícil
acesso, sofre com as mazelas da pobreza e até da
fome.
Quando se luta por condições mínimas de vida,
não é pouco dizer que para esta população há grande
falta de acesso à internet. Também podemos afirmar
que não dispõe de comutadores e/ou celulares que
possam comportar uma educação on-line de
qualidade. Estes quesitos por si só já demonstram o
grande problema e desafio em se ter educação online na rede pública brasileira.
Ainda sobre as questões de vulnerabilidade,
precisamos registrar que muitas famílias enfrentaram
diminuição de renda e perca de seus empregos
devido ao fechamento de postos de trabalho em
decorrência da pandemia e respectivo fechamento de
comércios e indústrias.
Neste panorama caótico, de aumento das
dificuldades das famílias mais carentes, as equipes
gestoras, docentes e operacionais das unidades
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educacionais desdobraram-se para propiciar as
melhores experiências educativas disponíveis.
Como mencionado anteriormente, docentes
começaram a prestar ajuda mútua uns aos outros,
trocando experiências e práticas pedagógicas.
Embora o isolamento social tenha dificultado relações
pessoais in loco, houve bastante crescimento
intelectual e profissional com as comunicações online. Foi premente e imediata a necessidade de
reciclar as práticas pedagógicas e buscar meios de
trabalho pelas plataformas digitais de aprendizagens.
Esta necessidade premente de mudança e
adaptação, permitiu que práticas estáticas por
décadas no ensino público, como o uso de giz, lousa
e primazia das aulas expositivas tradicionais fossem
colocadas em xeque.
Na impossibilidade de dar aulas da maneira
usual, docentes se reinventaram, buscaram superarse e alcançaram altos níveis de qualidade. Isso
mesmo, uma classe que esteve moldada em
determinados
paradigmas
rapidamente
se
reformulou.
Apesar da exclusão digital, que continua um
desafio além das possibilidades de resolução pelos
(as) próprios (as) docentes, viu-se uma adaptação
incrível. Já que as dificuldades tecnológicas são uma
realidade, as escolas lutaram de todas as formas para
que famílias e estudantes pudessem ter o mínimo de
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qualidade educacional. Quando não era possível usar
plataformas sofisticadas, buscou-se aplicativos
básicos via celular. Se o celular era inviável, cópias
reprografadas foram distribuídas, sendo que redes de
ensino chegaram a enviar livros pelo correio e até
programas pela televisão. Nesse ponto, é necessário
registrar que as ações feitas pelas redes amenizaram
um pouco as mazelas da exclusão, mas os problemas
ainda persistem. Agora, passados mais de seis
meses do início do isolamento social, locais mais
remotos têm procurado disponibilizar sinais de
internet, chips de celulares e outros mecanismos
tecnológicos e pode-se afirmar que tais dificuldades
ainda perdurarão por um bom tempo.
Exposta a situação de faltas de condições de
acesso e de equipamentos por muitas famílias,
também é necessário registrar que muitos desafios e
barreiras foram superados.
Graças os departamentos de Coordenação
Pedagógicas das escolas, os (as) docentes puderam
contar com formações de qualidade para o
enfrentamento dos desafios educacionais on-line
(Principalmente nos grandes centros urbanos, pois
sabemos que em muitos locais remotos as
dificuldades formativas persistem)
Sabe-se das dificuldades acima descritas, mas
há também de registrar a luta incansável dos
coordenadores pedagógicos para formar as equipes
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docentes, foi e está sendo uma luta incansável pelo
bem da educação.
Também há o outro extremo, onde famílias
com condições financeiras estáveis cobraram
qualidade nas atividades docentes, mesmo estes
profissionais ainda tendo de se adaptar a nova
realidade online. Citando por exemplo a cidade de
São Paulo e sua rede de ensino, por ser uma
megalópole, atender desde áreas vulneráveis até
locais de classe média, média-alta e alta. Nestes
locais, as famílias cobraram aulas e atividades de alta
qualidade desde o primeiro momento. Mais uma vez
as coordenações pedagógicas desdobraram-se para
propiciar formações que pudessem ajudar as equipes
docentes a propiciarem qualidade em suas
atividades.
Apesar de todos os pesares, há de se registrar
que professores e professoras deram um show de
força de vontade e lutaram para adaptar-se ao novo
contexto e sem sombra de dúvidas confeccionaram e
estão confeccionando atividades de alta qualidade,
com aulas totalmente autorais. Pode-se notar este
fenômeno em ambas as redes, sejam em escolas
particulares ou públicas.
Ressalta-se mais uma vez que práticas
estagnadas há décadas puderam ser rediagramadas
em poucas semanas, prova da capacidade e
qualidade da classe docente.
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Apesar destes avanços, as dificuldades e
mazelas ainda são gigantescas, as desigualdades
sociais e exclusão digital são fortes pedras no
caminho e as mortes decorrentes da pandemia ainda
estão aumentando dia a dia, pois como levar
atividades de qualidade on-line para quem não tem
acesso? Tal solução não pode ser dada pelos
docentes, visto que eles podem fazer belas aulas online, mas não podem suprir a carência de acesso
digital.
Embora todas as ações possíveis tenham e
estejam sendo empregadas, muitas respostas foram
dadas pelas próprias unidades escolares em todo o
Brasil, que se desdobraram no atendimento às
famílias. Muitas fizeram arrecadações de alimentos e
roupas, outras colocaram diversos canais on-line de
atendimento à população. Tudo isso apesar da
necessidade de isolamento social.
Frente as dificuldades financeiras impostas
pela pandemia, onde como já mencionado muitas
famílias perderam suas fontes de renda, observou-se
um êxodo estudantil das escolas particulares paras as
públicas, visto que muitas famílias não tinham mais
como pagar as mensalidades escolares.
Esta nova realidade fez com que docentes
perdessem seus empregos na rede particular, que se
viu sem caixa devido a cortes de pagamento de
mensalidades e também em certa monta agravou as
dificuldades de certas unidades escolares no território
Jorge Fernando Inácio
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brasileiro, que
operacionais.

já

encontravam

dificuldades

Olhando por outro prisma, há de se destacar o
fato que novamente devido ao aumento das
desigualdades sociais, observou-se uma gradativa
evasão digital, ou seja, muitos estudantes deixaram
de fazer as atividades on-line por não terem
condições monetárias para manter os serviços de
internet, ressaltando que outros nunca puderam
acessar devido às razões expostas neste texto,
dentre outras.
Os desafios só aumentam, pois há de se
destacar o fato de que mesmo de forma remota, é de
primordial necessidade assegurar o Atendimento
Educacional Especializado aos estudantes com
deficiência.
Mais uma vez, os coordenadores pedagógicos
desdobraram-se para propiciar formações sobre o
tema da educação especial. Por um lado foi bom pois
muitos docentes foram repertoriados no tema, pois
com as orientações sendo transmitidas de forma online, a temática foi expandida. Apesar do fato positivo,
a questão do distanciamento social agiu de
sobremaneira na ampliação da dificuldade de
atendimento dos estudantes com deficiência. Isso
devido ao fato de que a experiência pessoal com
professores especializados em educação especial é
fundamental para garantir a estes estudantes
atendimentos personalizados de qualidade, sem
Jorge Fernando Inácio
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mencionar o fato de que me casa, muitas vezes as
famílias não teriam todas as condições necessárias
para viabilizar tais práticas educativas e nem o
conhecimento pedagógico necessário para tanto.
Neste interim, voltamos a mencionar o
aumento da curva de mortos na pandemia, gerando
um clima de medo e apreensão nos (as) educadores
(as). Tais preocupações e o fato de muitos familiares
terem contraído o vírus e em vários casos terem
chegado à óbito, causou uma onda de tensão ainda
maior na classe docente, sendo que muitos pediram
licenças médicas devido ao fato das ansiedades
crescentes, síndromes do pânico, além de outros
males.
Muitas conquistas pedagógicas também foram
obtidas, como melhoria da didática e domínio de
várias ferramentas digitais. Docentes que antes não
apenas dariam aulas tradicionais se reinventaram,
fazendo aulas ao vivo (LIVEs), gravando vídeos e
adequando suas práticas pedagógicas. Tais ações,
em prol de didáticas inovadores e contemporâneas
foram usadas como chamariz e ânimo para os
estudantes, sendo que em vários momentos, estes se
divertiram vendo seus professores em aulas
diferenciadas.
Uma metodologia de trabalho que
possibilite aos professores e aos
coordenadores
atuarem
como
protagonistas, sujeitos ativos no
processo de identificação, análise e
Jorge Fernando Inácio
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reflexão dos problemas existentes na
instituição e na elaboração de
propostas para sua superação (LIMA,
SANTOS, 2007, p. 87)

Ainda sobre a questão de evasão digital, houve
um agravante, visto que alguns meios midiáticos
divulgaram mensagens que foram mal interpretadas
pelos estudantes, como por exemplo o fato que não
haveria reprovação e que todos seriam aprovados.
Não cabe aqui julgar a mensagem e si, mas apenas
vale o registro que devido ao fato de que muitos ainda
se apegam as notas e aprovações como motivo de
estudo, estes desmotivaram-se e deixaram de fazer
as atividades
Em um momento em que a pandemia ainda é
uma realidade e que vários entes governamentais
estudam à volta para as aulas presenciais, vários
órgãos civis preocupam-se em como se dará esta
retomada, mas uma coisa é certa, as aulas como
eram antes, nunca mais serão feitas.
Uma vez vencida a barreira tradicional, a
tendência é que as práticas educativas continuem se
renovando, melhorando e rompendo paradigmas, o
que é uma boa notícia frente a triste realidade
apresentada pelo crescente número de vidas
humanas perdidas nesta pandemia.
Com o reconhecido esforço das equipes
escolares, há de se reconhecer que este não é o fim,
mas um novo começo.
Jorge Fernando Inácio
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Em todos estes percalços e avanços, notamos
que as ações da coordenação pedagógica são
fundamentais para apoiar a equipe docente, pois
como pares avançados, coordenadores (as) agem
para promover reflexões consistentes sobre as
práticas educacionais e principalmente propiciam
novas alternativas e ferramentas educativas.
Nesse contexto, é certo que tais profissionais
recebem uma carga emocional e profissional
extenuantes, mas mesmo com desafios hercúleos,
através de suas ações, o fazer docente pode ser
aprimorado e a qualidade das experiências e
aprendizagens se tornam mais aprimoradas,
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A ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL
José Cabral Ferreira

Para iniciar uma discussão acerca da
Educação de Jovens e Adultos, é preciso fazer uma
reflexão sobre a política educacional e entender como
as pessoas foram excluídas do processo educacional
alerta Ivonete Maciel Sacramento dos Santos.
Desde o início da colonização portuguesa em
terras brasileiras, havia a preocupação com os
adultos não alfabetizados. Os indígenas, primeiros
habilitantes tiveram a educação voltada à doutrina
religiosa: as instruções não os levavam a outros
conhecimentos. Em 1827, no período Imperial, foi
promulgada a primeira “Lei Geral de Educação do
País”, que objetivava construir um “Sistema Nacional
de Educação Escolar” composto por escolas
elementares, secundárias e superiores (RIBEIRO,
1997:15).
Segundo Ribeiro (1997), em 1840 iniciou-se o
“Curso Básico: As Primeiras Letras” ao adulto dentro
do curso profissionalizante de ensino. Em 1869, com
o objetivo de atender o maior número possível de
analfabetos, criaram-se escolas com atendimentos
em períodos noturnos, aos domingos e no período do
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verão. Essas escolas eram temporárias e
ambulantes. De um modo geral a educação não
obteve grandes avanços, continuando estagnada e o
número de pessoas analfabetas foi aumentando
gradativamente.
Com o objetivo de melhores condições
educacionais, diversos educadores, profissionais
como Sampaio Dória (1923), Anísio Teixeira (1924),
entre outros, solicitaram um maior número de escolas
para o ensino de qualidade. Mesmo assim, podemos
observar que o grande descaso dos atuais problemas
educacionais existentes no Brasil continuava e as
questões sociais não eram relevantes. Durante
alguns anos, a história da educação vem se
desenvolvendo e atraindo públicos variados, que
buscam na escola uma maneira de melhorar seus
conhecimentos e aprender o que antes não foi
possível.
No Brasil Império, os primeiros indícios do
Ensino Noturno para Adultos foram conhecidos como
educação popular. Com a Lei Saraiva de1882
(SOARES, 2006), houve a proibição do voto do
analfabeto e a Educação passou a ter presença como
redentora dos problemas da Nação. Durante a
transição do Império - República (1887-1897) houve
a expansão da rede escolar, e as “ligas contra o
analfabetismo”, que visavam cessar essa questão,
por interesse no voto do analfabeto.
O “otimismo pedagógico”, movimento político
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que tinha por objetivo a melhoria das condições
didáticas e pedagógicas da rede escolar, surgiu nos
anos 1920, e teve seu ponto alto a partir de 1930 com
o Movimento Escola Nova. O Caráter Qualitativo e a
Otimização do Ensino tiveram como objetivo as
melhorias das condições didáticas e pedagógicas da
rede escolar. Nos anos 40, a educação passa a ser
uma questão de segurança nacional, pois o atraso do
país é relacionado à falta de instrução de seu povo.
Em 1945 e 1947 aumentam as campanhas de
educação de jovens e adultos cujo objetivo era a
campanha eleitoral e a sustentação do Governo
Central. Em Janeiro de 1947, foi mobilizado, por
Lourenço Filho, o Plano Nacional da Educação de
Jovens e Adultos juntamente com a UNESCO, que
aprovou o movimento em prol da Mobilização
Nacional de Jovens e Adultos Analfabetos.
A Associação dos Professores de Ensino
Noturno, neste ano, em parceria com o Departamento
Nacional de Educação, mobilizou o Primeiro
Congresso de Educação de Adultos ao mesmo tempo
em que era lançada a Primeira Campanha Nacional
de Educação de Adultos, com o slogan: “ser brasileiro
é ser alfabetizado”.
Em 1949, a I Conferência Internacional sobre
Educação de Adultos (Dinamarca) teve como linha
central a educação de adultos para “o respeito aos
direitos humanos e para a construção de uma paz
duradoura, que seria uma educação continuada,
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mesmo depois da escola” (GADOTTI, 1979:30). O
objetivo da mobilização tinha como prioridade o
atendimento às exigências da cidadania. A luta da
educação era real, segundo Lourenço Filho. Grande
parte da população vivia praticamente à margem da
vida nacional
(...), era necessário educador o adulto,
antes de tudo, para que esse
marginalismo desaparecesse e o país
pudesse ser homogêneo, mais coeso
e mais solidário e para que cada
homem ou mulher pudesse ajustar-se
à vida social e às preocupações do
bem-estar e do progresso social
(RIBEIRO, 1991:49).

Em 1960 foram iniciados movimentos
educacionais e políticos, que objetivavam uma
maior comunicação entre os grupos docentes e
discentes para reformular conteúdos, metodologias e
outros temas necessários à melhoria educacional. No
final da década de 50, as críticas eram centralizadas
na Campanha de Educação de Adultos e apontavam
deficiências administrativas e financeiras quanto à
Organização Pedagógica. Denúncia sobre o curto
período para alfabetizar, inadequação na metodologia
para a população. As críticas abriram novos
horizontes para o problema do analfabetismo e para
a consolidação de um novo paradigma pedagógico
educacional de adultos cuja referência principal foi o
educador Paulo Freire. De 1958 até 1961, houve a
Campanha Nacional do Analfabetismo (CNEA), e em
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1958, aconteceu o II Congresso Nacional de
Educação de Adultos, em que Paulo Freire foi a maior
expressão do cenário progressista da educação neste
acontecimento. No ano 1967, houve a criação do
MOBRAL (movimento brasileiro de alfabetização),
arquitetado como norma de controle da população.
Nos anos 70, a Educação de Jovens e Adultos
é caracterizada como suplência da educação formal,
tendo por objetivo a oportunidade de acesso de
jovens e adultos ao sistema formal de educação, de
acordo com Santos. Anexo 4:52.
Mediante tais acontecimentos, a LDB 5692/71
passou a incluir o supletivo em seu contexto. Assim
surgiu a reforma do ensino LEI 5.692/71 que atribuiu
um capítulo para o ensino supletivo e recomenda aos
Estados atender jovens e adultos (BRASIL. MEC,
LDB, 1974).
Do ensino supletivo – Cap. IV da LDB
Art. 24 – O ensino supletivo terá por
finalidade:
a) Suprir escolarização regular para os
adolescentes e os adultos que não
tenham seguido ou concluído na idade
própria; b) Proporcionar, mediante
repetidas volta à escola, estudos de
aperfeiçoamento ou atualização para
os que tenham seguido o ensino
regular no todo ou em parte.
Parágrafo único – O ensino supletivo
abrangerá cursos e exames a serem
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organizados nos vários sistemas de
acordo com as normas baixadas pelos
respectivos Conselhos de Educação.
Art. 25 – O ensino supletivo abrangerá,
conforme as necessidades a atender,
desde a iniciação no ensino de ler,
escrever e contar e a formação
profissional definida em lei específica
até o estudo intensivo de disciplinas do
ensino regular e a atualização de
conhecimentos.
§1 – Os cursos supletivos terão
estrutura, duração e regime escolar
que se ajustem às suas finalidades
próprias e ao tipo especial de aluno a
que se destinam.
§2 – Os cursos supletivos serão
ministrados em classes ou mediante
atualização de rádio, televisão,
correspondência e outros meios de
comunicação que permitam alcançar o
maior número de alunos.
Art.26 – Os exames supletivos
compreenderão a parte do currículo
resultante do núcleo-comum, fixado
pelo Conselho Federal de Educação,
habilitando ao prosseguimento de
estudos em caráter regular, e poderão,
quando realizados para o exclusivo
efeito de habilitação profissional de 2º
grau, abranger somente o mínimo
estabelecido pelo mesmo Conselho.
§1 – Os exames a que se refere este
artigo deverão realizar-se: Ao nível de
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conclusão do ensino de 1º grau, para
os maiores de 18 anos; Ao nível de
conclusão do ensino de 2º grau, para
os maiores de 21 anos;
§2 – Os exames supletivos ficarão a
cargo de estabelecimentos oficiais ou
reconhecidos, indicados nos vários
sistemas,
anualmente,
pelos
respectivos Conselhos de Educação.
§3 – Os exames supletivos poderão
ser unificados na jurisdição de todo um
sistema de ensino ou parte deste, de
acordo
com
normas
especiais
baixadas pelo respectivo Conselho de
Educação.
Art.27 – Desenvolver-se-ão, ao nível
de uma ou mais das quatro últimas
séries do ensino de 1º grau, cursos de
aprendizagem, ministrados a alunos
de 14 a 18 anos, em complementação
da escolarização regular, e, a esse
nível ou de 2º grau, cursos intensivos
de qualificação profissional.
Parágrafo único – Os cursos de
aprendizagem e os de qualificação
darão direito a prosseguimento de
estudos quando incluírem disciplinas,
áreas de estudos e atividades que os
tornem equivalentes ao ensino
regular, conforme estabeleçam as
normas dos vários sistemas.
Art.28 – Os certificados de aprovação
em exames supletivos e os relativos à
conclusão de cursos de aprendizagem
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e qualificação serão expedidos pelas
instituições que os mantenham.

Com os movimentos sociais e o início da
abertura política na década de 80, pequenas
experiências foram se ampliando, construindo canais
de troca de experiência, reflexão e articulação.
Projetos de alfabetização se desdobraram em turmas
de pós-alfabetização, onde se avançava no trabalho
com a língua escrita, além das operações
matemáticas básicas. Também as administrações de
alguns Estados e municípios maiores ganhavam
autonomia com relação ao Mobral, acolhendo
educadores que se esforçaram por reorientar seus
programas de educação básica de adultos.
Desacreditado nos meios políticos e educacionais, o
Mobral foi extinto em 1985.
Seu lugar foi ocupado pela Fundação Educar,
que “abriu mão” de executar diretamente os
programas, passando a apoiar financeira e
tecnicamente as iniciativas de governos, entidades
civis e empresas a ela conveniadas.
Nesse período de reconstrução democrática,
muitas experiências de alfabetização ganharam
consistência, desenvolvendo os postulados e
enriquecendo
o
modelo
da
alfabetização
conscientizadora dos anos 60. Dificuldades
encontradas na prática geravam reflexão e
apontavam novas pistas.
No âmbito das políticas educacionais, os
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primeiros anos da década de 90 não foram muito
favoráveis. Historicamente, a principal instância de
apoio e articulação das iniciativas de educação de
jovens e adultos foi o governo federal. Com a extinção
da Fundação Educar, em 1990, criou-se um enorme
vazio em termos de políticas para o setor. Alguns
Estados
e
municípios
têm
assumido
a
responsabilidade de oferecer programas na área,
assim como algumas organizações da sociedade
civil, mas a oferta ainda está longe de satisfazer a
demanda.
Acompanhando a falta de políticas para
estender o atendimento, há uma grande falta de
materiais didáticos de apoio, de estudos e pesquisas
sobre essa modalidade educativa, tendo os
educadores de enfrentar com poucos recursos sua
tarefa.
A história da educação de jovens e adultos no
Brasil chega à década de 90, portanto, reclamando a
consolidação de reformulações pedagógicas que,
aliás, vêm se mostrando necessárias em todo o
ensino fundamental. Do público que tem acorrido aos
programas para jovens e adultos, uma ampla maioria
é constituída de pessoas que já tiveram passagens
fracassadas pela escola, entre elas, muitos
adolescentes e jovens recém excluídos do sistema
regular.
Esta situação ressalta o grande
desafio pedagógico, em termos de
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seriedade e criatividade, que a
educação de jovens e adultos impõe:
como garantir a esse segmento social
que vem sendo marginalizado nas
esferas socioeconômica e educacional
um acesso à cultura letrada que lhe
possibilite uma participação mais ativa
no mundo do trabalho, da política e da
cultura. (GADOTTI, 1979: 70)

Com a LDB 9394/96 são enfatizadas as
mudanças da nomenclatura de ensino supletivo para
EJA que passa a ressaltar, em seu Capitulo II, inciso
VII:
Oferta de educação escolar regular
para
jovens
e
adultos,
com
características
e
modalidades
adequadas às suas necessidades e
disponibilidades, garantindo-se aos
que forem trabalhadores as condições
de acesso e permanência na escola;
Da Educação de Jovens e Adultos
Art. 37º. A educação de jovens e
adultos será destinada àqueles que
não tiveram acesso ou continuidade
de estudos no ensino fundamental e
médio na idade própria.
§ 1º. Os sistemas de ensino
assegurarão gratuitamente aos jovens
e aos adultos, que não puderam
efetuar os estudos na idade regular,
oportunidades
educacionais
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apropriadas,
consideradas
as
características do alunado, seus
interesses, condições de vida e de
trabalho, mediante cursos e exames.
§ 2º. O Poder Público viabilizará e
estimulará o acesso e a permanência
do trabalhador na escola, mediante
ações integradas e complementares
entre si.
Art. 38º. Os sistemas de ensino
manterão cursos e exames supletivos,
que
compreenderão a base nacional
comum do currículo, habilitando ao
prosseguimento de estudos em
caráter regular.
§ 1º. Os exames a que se refere este
artigo realizar-se-ão:
I - no nível de conclusão do ensino
fundamental, para os maiores de
quinze anos;
II - no nível de conclusão do ensino
médio, para os maiores de dezoito
anos.
§ 2º. Os conhecimentos e habilidades
adquiridos pelos educandos por meios
informais
serão
aferidos
e
reconhecidos mediante exames.

Sendo assim, é possível entender que a
educação brasileira sempre assumiu um caráter
elitista, sendo tal fato observado desde o período
jesuítico quando a Companhia de Jesus alterou seus
José Cabral Ferreira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

674

objetivos educacionais no Brasil Colonial, voltando
sua prática educativa ao ensino da incipiente elite
aristocrática nacional. Neste contexto, ficou
caracterizada a natureza da educação jesuítica que
instruía a elite ao mesmo tempo em que relegava aos
nativos brasileiros a experimentação das técnicas do
trabalho manual.
Com o passar do tempo, o Brasil sofreu
significativas mudanças que o fizeram um território
livre do colonialismo português, porém a educação
continuou a privilegiar a elite. Em meados do século
XIX foram criados os "sistemas nacionais de ensino"
que se organizaram em torno da premissa de que a
educação é direito de todos e dever do Estado.
Segundo Saviani (1999, pág. 17),
O direito de todos à educação decorria
do tipo de sociedade correspondente
aos interesses da nova classe que se
consolidara no poder: a burguesia.
Tratava-se, pois, de construir uma
sociedade democrática, de consolidar
a democracia burguesa.

Incapaz de atender à demanda social de
universalização do acesso à escola e de formar
sujeitos aptos a se ajustarem ao tipo de sociedade
que se estava consolidando, esse modelo de escola
– tradicional – foi criticado, dando lugar para o
surgimento de outra teoria da educação: a Pedagogia
Nova.
Durante o Estado Novo (1930-1945), o
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escolanovismo constituiu-se uma possibilidade de
lutar por uma escola pública capaz de abranger todos
os segmentos da sociedade, sobretudo as camadas
populares, contudo, apesar das reformas que foram
promovidas, a escolarização ainda permaneceu como
um direito negado a grande parcela da população
brasileira (SAVIANI, 1999).
Com a aprovação das Leis 5540/68 e 5692/71,
que efetuaram reformas no ensino superior e no 1º e
2º graus, respectivamente, houve uma popularização
da educação no país; o acesso à educação formal foi
estendido à maior parte da população. A expansão do
ensino no Brasil então acarretou na precarização da
qualidade da educação pública.
Tal fato contribuiu para o crescimento da
educação privada que se destinou à melhoria da
qualidade de ensino das camadas da sociedade que
por ela podiam pagar: a elite brasileira. Saviani
denominou esse processo de "mecanismo de
recomposição da hegemonia da classe dominante"
(SAVIANI,1999: 22).
Diferente desse desenvolvimento histórico da
educação escolar no Brasil, a educação popular
buscou viabilizar às camadas populares saberes que
transcendem aqueles veiculados pela escola e que as
capacitassem mais ao exercício de sua condição de
sujeitos históricos do que ao mercado de trabalho. No
entanto, essa concepção de educação popular como
instrumento de conscientização das camadas
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exploradas da sociedade emergiu na primeira metade
da década de 1960.
A expressão "educação popular" assume,
então, o sentido de uma educação do povo, pelo povo
e para o povo, pretendendo-se superar o sentido
anterior, criticado como sendo uma educação das
elites, dos grupos dirigentes e dominantes, para o
povo, visando a controlá-lo, manipulá-lo, ajustá-lo à
ordem existente.
Os movimentos sociais empreenderam
práticas de educação popular às camadas exploradas
da sociedade brasileira, viabilizando-lhes uma
educação que nada tinha a ver com aquela veiculada
pela escola pública, a qual visava, tão somente,
reforçar-lhes o seu estado de dominação frente à
hegemonia das camadas dominantes. Contudo, com
o advento da ditadura militar em 1964, esses
movimentos perderam força, sendo extintos ou
atuando de maneira clandestina. (Anexo 4:52).
Desse modo, dos movimentos sociais que
efetivamente existiram, na década de 1960, nasce
uma educação escolar que não necessariamente é
aquela veiculada pela escola, mas que atende às
necessidades do povo porque é do povo; porque é
construída tendo em vista a cultura popular como
forma de mobilização e de resistência à dominação
imposta pelas elites.
A educação é vista, neste momento, como
José Cabral Ferreira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

677

uma premissa para a organização popular. No
entanto, essa educação é substituída por uma
escolarização popularizada a partir da década de
1970 com a ditadura militar.
A popularização da escola pública propiciou
maior acessibilidade das camadas populares à
educação escolar; em contrapartida, o ensino não foi
qualificado. Com a precarização do ensino público, a
escola passou a ser desacreditada, pois não
conseguia atender à função de veicular uma
educação de qualidade, o que levou à disseminação
do ensino privado como forma de garantir à elite uma
educação que viesse a manter o seu caráter
hegemônico.
Acreditar que a escola pode mais do que
justificar os interesses e ideais das camadas
dominantes leva à descoberta de uma nova função
social desta instituição: a de que ‘pode-se e deve-se’
romper com a dicotomia dos saberes – "saber das
elites", formal e erudito e "saber das massas",
informal e popular – em prol de uma união de saberes,
que considere as experiências de vida do educando
como relevantes, visando não a formação do homem
adestrado, útil para a sociedade e para o mercado de
trabalho, mas a formação do homem livre, capaz de
perceber-se como sujeito histórico e de interferir em
seu contexto.
Dessa forma, pensar em uma educação que
contribua para a formação humana como constituição
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de sujeitos históricos é pensar na educação popular;
é considerar que não é mais possível permitir que
grande parcela da população continue vivendo à
margem da sociedade, sendo explorada por uma
minoria dominante que detém o poder político e
econômico.
Um quadro atual da educação brasileira
Fatores diretamente ligados as mesmas
vertentes políticas, que afetam os alunos, aparecem
associados à insegurança de professores recémformados ou com metodologia ultrapassadas dos
veteranos que desmotivados pelo descaso público
transmitem o conteúdo que dominam, independente
da sua inclusão no Plano de Ensino.
A significativa quantidade de profissionais,
disponíveis no mercado da educação e a dificuldade
de conseguirem novos empregos fazem com que os
professores desvalorizados, aceitem sem reclamar,
os indignos salários. Com os salários e o moral em
baixa, o magistério perdeu o sentido de orgulho, que
ostentava no passado. O gosto pela profissão deixou
em seu lugar, resignação e desencanto.
Como uma válvula de escape para os próprios
problemas, o professor usa a sala de aula como palco
para manifestação da sua frustração. Desiludidos,
permanecem inertes diante da indisciplina e da
desvalorização da profissão. Sem êxito e sem
estímulo
sedam-se
impotentes,
repetindo
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informações desvinculadas dos planos de aula.
Os alunos apresentam indisciplina em sala de
aula, que ultrapassa todos os limites do seu papel
neste espaço porque têm desinteresse pelo conteúdo
da aula, que ocorre em função do conteúdo da aula,
estar desvinculado da sua realidade. Disso decorre
um alheamento que provoca a aceitação de qualquer
coisa sem questionamento, desde que não haja
cobrança.
Esse processo de indiferença foi observado na
ensinagem tanto de jovem quanto de adulto.
Agregada à indisciplina dos alunos está a relação
com família que perdeu o controle sobre seus filhos,
e como o respeito deixou de existir em casa, ele se
estende às demais instâncias de convivência da
criança, chegando até a escola.
Como os valores familiares adquiridos na
infancia refletem na vida escolar do aluno, a
indisciplina na sala de aula sofre a influência da
ausência dos valores familiares. Ao comportamento
do aluno também se soma a sua história de vida, a
história famíliar e em consequência desses fatores
ainda acrescenta os tipos de personalidade, que
governam a forma de o aluno ver, pensar e sentir o
mundo como acolhedor ou hostil.
Independente das raízes históricas, culturais e
políticas, que promovem o fingimento de alunos e
professores; ambos precisam repensar a situação
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atual e procurar equilíbrio e respeito, para que o
professor possa ter condições de fazer seu trabalho.
Os alunos têm direito a receber um conjunto de
medidas educacionais pedagógicas e psicológicas,
que desenvolvam em si uma aprendizagem
significativa. Quando alunos, pais e professores não
estão satisfeitos, é necessário parar e repensar,
métodos e metodologias que possibilite a
aprendizagem. É dever do professor na sala de aula
exercer autonomia para lidar com a indisciplina. Não
só o professor, mas gestores, pais e alunos precisam
trabalhar juntos no intuito de encontrar soluções
pertinentes à resolução do problema.
O apoio pedagógico, nesse momento, é
imprencidível para que o processo de ensino e
aprendizagem seja mais eficiente. A questão da
indisciplina não é tão fácil de controlar e muito menos
de combater quando fazem parte de um contrato
tácito entre professor e aluno.
Os orgãos públicos precisam rever suas
políticas para proporcionar aos professores um
salário digno. Os professores precisam encontrar
formas de dedicar-se mais às especializações e
pesquisas para desenvolver métodos e metodologias
mais eficazes e ministrar aulas mais atrativas e
motivadoras
A escola pública brasileira precisa criar
subsídios que amenizem o problema da indisciplina,
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considerando que a função da escola é promover
condiçoes para a aprendizagem dos alunos, e nisso
tem deixado a desejar. Assim como também o papel
do professor, que parece encontrar dificuldades para
atuar como mediador entre o conhecimento aplicado
e o aluno.
É necessário que os educadores revejam suas
práticas de ensino, e construam aulas dinâmicas,
resgatando no aluno o interesse pelo aprendizado,
além de levar em consideração seu conhecimento e
o que ele pode agregar à indisciplina.
De um lado observa-se a reivindicação social pela
ensinagem de qualidade, e por outro a solicitação da
categoria por remuneração digna pelo trabalho. Sem
uma resposta a essas manifestações, ambos,
profissionais e comunidade, se deparam com o
descaso do poder público. Assim, os problemas
educacionais brasileiros permanecem, ante o olhar
indiferente dos políticos, que dão atenção apenas na
época da campanha eleitoral, o que compromete a
solução do duplo problema.
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UM ESTUDO SOBRE A ATUAÇÃO DOS
PROFESSORES FRENTE A ALUNOS COM
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS
Josenilde da Conceição Souza Ferreira

Introdução
Este trabalho tem como objetivo registrar e
avaliar as atividades escolares realizadas por
professores e auxiliares de desenvolvimento infantil,
em creches na inclusão de alunos com necessidades
educacionais especiais.
A inclusão destas pessoas vem sendo alvo de
discussões no cenário mundial (Sekkel, 2005), em
que o grande e atual desafio está em construir uma
nova cultura inclusiva, na qual o acolhimento da
diferença se faça no reconhecimento do outro como
igual.
A diversidade no meio social é, especialmente
no ambiente escolar, fator determinante do
enriquecimento das trocas, dos intercâmbios
intelectuais, sociais e culturais que possam ocorrer
entre os sujeitos que neles interagem (Mantoan,
1997).
Isso implica a consciência de que, desde o ato
educativo mais simples da pré-escola, é preciso
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garantir
aos
portadores
de
necessidades
educacionais especiais um lugar garantido nas salas
regulares.
Na Declaração Universal dos Direitos do
Homem (1948), está o direito de todas as pessoas à
educação, a nossa Constituição Federal (1988) em
seu artigo 208, inciso III, determina o “atendimento
educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino”; em seu art.
205 diz ser a “educação, direito de todos e dever do
Estado...”, consagrando no inciso I do art. 206 a
“igualdade de condições para acesso e permanência na
escola”.

Estamos vivendo um momento de transição de
uma cultura discriminatória com relação ao diferente
para uma cultura de inclusão, em que o diferente é
aceito por ser diverso, e o diverso enriquece.
“Um novo paradigma está nascendo,
um paradigma que considera a
diferença como algo inerente na
relação entre os seres humanos. Cada
vez mais, a diversidade está sendo
vista como algo natural. E a sociedade
busca orientar para que cada membro,
com sua singularidade, possa usufruir
do bem coletivo...Inclusão é o termo
que se encontrou para definir uma
sociedade que considera todos os
seus membros como cidadãos
legítimos”.(MADER, 1997, p. 47)
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Dentre os instrumentos legais que existem hoje
no país voltados à Educação Inclusiva, destaco: A Lei
de Diretrizes e Bases que tipifica melhor o princípio
genérico da Constituição, o Plano Nacional de
Educação e a Declaração da Guatemala (aprovado
em 2001, o texto da "Convenção Interamericana para
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as Pessoas Portadoras de Deficiência"), cujas
recomendações se tornaram lei de caráter nacional
no Brasil.
A escolha deste tema para observação surge a
partir da necessidade em discutir, partilhar
experiências e posicionar-se diante o tema da
inclusão, no dia-a-dia dos professores e outros
profissionais de creche.
A escolha da educação infantil como foco
deste trabalho, deve-se a dois fatores: o primeiro está
nas possibilidades curriculares, já que o mesmo
preconiza o desenvolvimento global do aluno nesta
faixa etária como está nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs).
O segundo que a educação infantil é uma
etapa privilegiada para o avanço em direção aos
objetivos da educação inclusiva. Não há momento
melhor do que a infância para se promover o
aprendizado das diferenças, envolvendo-se também
pais e professores (Sekkel, 2003).
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Com tais observações e registros realizados,
estaríamos também possibilitando a troca de
experiências vividas (Hoffmann, 2003), que nos
auxilia na reflexão de nossas ações contribuindo para
uma formação; que deve ser contínua e que se dá
durante toda nossa vida.
“A formação não se constrói por
acumulação(de
cursos,
de
conhecimentos ou de técnicas), mas
sim através de um trabalho de
reflexividade, crítica sobre as práticas
e de (re)construção permanente de
uma identidade pessoal. Por isso é tão
importante investir a pessoa e dar um
estatuto
ao
saber
da
experiência.”(Nóvoa, 1992, p.30).

Método
A pesquisa será desenvolvida em uma creche
pública que atende crianças na faixa etária de 0 a 3
anos e que têm experiência na inclusão de crianças
com necessidades educacionais especiais.
A coleta de dados será feita a partir de:
a) A observação da rotina (três dias período
integral) dos professores e auxiliares no
desenvolvimento infantil no contexto
educacional, com registro das atividades
sugeridas, ressaltando a participação das
crianças nas atividades;
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b) A análise dos dados será feita
qualitativamente, buscando conhecer as
dificuldades e facilidades que puderem ser
observadas.
Para compor o trabalho pretendo abordar no
primeiro capítulo as propostas do currículo na
educação infantil, seu modelo educacional e sua
prática pedagógica. As adaptações que podem
ocorrer no mesmo, de modo a enriquecer a
aprendizagem de alunos com necessidades
educacionais especiais.
No capítulo seguinte, pretendo abordar o
conceito de educação inclusiva (Maria Teresa Eglér
Mantoan), conceito de ambiente inclusivo (Marie
Claire Sekkel), destacando também a fala de alguns
autores sobre a formação, e importância dos
professores
de
alunos
com
necessidades
educacionais especiais, em âmbito geral.
No capítulo seguinte, serão abordadas a
metodologia, a apresentação e a análise dos dados
coletados.
O currículo escolar na educação infantil
A nova concepção de Educação Infantil,
legitimada na Constituição de 1988, passa a exigir
cientificidade
e
comprometimento
com
as
aprendizagens que se constroem nessa “primeira
etapa da educação básica”, (cf. LDB, artigo 29).
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Durante muito tempo, as creches de todo o
mundo, incluindo as brasileiras, organizaram seu
espaço e sua rotina diária em função de ideias do que
significava educar tais crianças. A assistência, a
custódia e a higiene constituíam o centro do processo
educativo.
Com a inclusão da creche no capítulo da
Educação, a Constituição explicita a função
eminentemente educativa da mesma, à qual se
agregam as ações de cuidado.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei 9394), de 20 de dezembro de 1996,
reproduz o inciso IV do artigo 208 da Constituição
Federal que afirma:“ O dever do Estado com a
educação será efetivado mediante garantia de (...)
atendimento em creche e pré-escola às crianças de
zero a seis anos de idade.” no Art. 4º do Título III (Do
Direito a Educação e do Dever de Educar). Quando
trata da composição dos níveis escolares , no art.21,
a LDB explicita: A educação escolar compõe-se de : I
– Educação básica, formada pela educação infantil,
ensino fundamental e ensino médio; (...).
Encontramos currículos organizados para o
ensino fundamental e médio em torno de disciplinas;
na Educação infantil, este documento quando existe,
via de regra indica habilidades a serem desenvolvidas
nas diferentes áreas do desenvolvimento.
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A partir do diagnóstico realizado pela
COEDI/DPE/SEF/MEC das propostas pedagógicas e
dos currículos de educação infantil de vários estados
e municípios brasileiros, foi criado o REFERENCIAL
CURRICULAR NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO
INFANTIL.
“Este documento constitui-se em um
conjunto de referências e orientações
pedagógicas que visam a contribuir
com a implantação ou implementação
de práticas educativas de qualidade
que possam promover e ampliar as
condições necessárias
para o
exercício
das
crianças
brasileiras”.(Referencial
curricular
nacional, 1998, p. 13)

O Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil relaciona objetivos gerais e
específicos, conteúdos e orientações didáticas numa
perspectiva de operacionalização do processo
educativo.
Para tanto, estabelece uma integração
curricular na qual os objetivos gerais para a educação
infantil norteiam a definição de objetivos específicos
para os diferentes eixos de trabalho. Desses objetivos
específicos decorrem os conteúdos que possibilitam
concretizar as intenções educativas. O tratamento
didático que busca garantir a coerência entre
objetivos e conteúdos se explicita por meio das
orientações didáticas.
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Essa estrutura se apóia em uma organização
por idades ( zero a três anos e de quatro a seis anos)
e se concretiza em dois âmbitos de experiências
(Formação pessoal e social e Conhecimento de
mundo).
No Referencial Curricular para Educação
Infantil determina três grandes eixos em torno dos
quais todas as atividades psicopedagógicas do
currículo devem girar: o brincar, o movimento e o
conhecimento de si e do outro.(Rizzo, 2000, p. 83).
Cada documento de eixo se organiza em torno
de uma estrutura comum, na qual estão explicitadas:
as ideias e práticas correntes relacionadas ao eixo e
à criança e aos seguintes componentes curriculares:
objetivos; conteúdos e orientações didáticas;
orientações gerais para o professor e bibliografia.
Tratando-se da organização por idade, o
referencial sugere a mesma divisão por faixas etárias
contemplada nas disposições da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional de 1996, explicita no
art. 30 capítulo II, seção II que:
“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”.

Ou seja, a educação infantil tem por objetivo
geral desenvolver capacidades inatas da criança de
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zero a seis anos e integrá-la no meio social em que
vive.
Segundo as diretrizes e parâmetros dessa
nova lei, para se desenvolver o trabalho pedagógico
deve ser tratado um plano de curso em que sejam
determinados
os
Conteúdos
Conceituais,
Procedimentais e Atitudinais, de forma integrada,
definido por áreas de estudo e por faixa etária.
“... os conteúdos conceituais que
dizem respeito ao conhecimento de
conceitos, fatos e princípios; os
conteúdos procedimentais referem-se
ao “saber fazer” e os conteúdos
atitudinais estão associados a valores
, atitudes e normas.”(Referencial
Curricular Nacional, 1998, p. 49).

Na perspectiva de explicitar algumas
indicações sobre o enfoque didático e apoiar o
trabalho do professor, as orientações didáticas
situam-se no espaço entre as intenções educativas e
a prática. Nas orientações didáticas gerais explicitamse condições relativas à: princípios gerais do eixo;
organização do tempo, do espaço e dos materiais;
observação, registro e avaliação.
A observação e o registro se constituem nos
principais instrumentos de que o professor dispõe
para apoiar sua prática. A LDB, sancionada em 20 de
dezembro de 1996, estabelece, na Seção II, referente
à educação infantil, artigo 31 que : “a avaliação farse-á mediante o acompanhamento e registro do seu
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desenvolvimento, sem o objetivo de promoção,
mesmo para o acesso ao ensino fundamental.”
No Referencial Curricular Nacional, a avaliação
“é entendida, prioritariamente, como um conjunto de
ações que auxiliam o professor a refletir sobre as
condições de aprendizagem oferecidas e ajustar sua
prática às necessidades colocadas pelos alunos”(
2000, p. 29).
Neste documento também destaca-se que
uma ação educativa comprometida com a cidadania
e com a formação de uma sociedade democrática e
não excludente deve, necessariamente, promover o
convívio com a diversidade.
Diversidade que não inclui somente as
diversas culturas, os hábitos e costumes, mas
também as competências e particularidades de cada
um. Os avanços no pensamento sociológico,
filosófico e legal vêm exigindo, por parte do sistema
educacional brasileiro, o abandono de práticas
segregacionistas que, ao longo da história,
marginalizaram e estigmatizaram “pessoas com
diferenças
individuais
acentuadas”.(Referencial
Curricular,1998, p. 36).A LDB, no seu capítulo V, Da
Educação Especial, parágrafo 3º, determina que:
“ A oferta de educação especial, dever
constitucional do Estado, tem início na faixa etária de
zero a seis anos, durante a educação infantil”.
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As alternativas de atendimento educacional às
crianças que apresentam necessidades educativas
especiais no Brasil, vão desde o atendimento em
instituições especializadas até a completa integração
nas várias instituições de educação.
A qualidade do processo de integração
depende da estrutura organizacional da instituição,
pressupondo propostas que considerem:
•

Grau de deficiência e as potencialidades
de cada criança;

•

Idade cronológica;

•

Disponibilidade de recursos humanos e
materiais existentes na comunidade;

•

Condições socioeconômicas e culturais da
região;

•

Estágio de desenvolvimento dos serviços
de educação especial já implantado nas
unidades federadas.
É preciso considerar este trabalho como
parte do projeto educativo da instituição.
A prática da educação infantil deve se
organizar de modo que as crianças
desenvolvam as seguintes capacidades:

•

Desenvolver uma imagem positiva de si,
atuando de forma cada vez mais
independente, com confiança em suas
Josenilde da Conceição Souza Ferreira
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capacidades
limitações;

e

percepção

de

suas

•

Descobrir e conhecer progressivamente
seu próprio corpo, suas potencialidades e
seus limites, desenvolvendo e valorizando
hábitos de cuidado com a própria saúde e
bem-estar;

•

Estabelecer vínculos afetivos e de troca
com adultos e crianças, fortalecendo sua
auto-estima e ampliando gradativamente
suas possibilidades de comunicação e
interação social;

•

Estabelecer e ampliar cada vez mais as
relações sociais, aprendendo aos poucos
a articular seus interesses e pontos de
vistas com os demais, respeitando a
diversidade e desenvolvendo atitudes de
ajuda e colaboração;

•

Observar e explorar o ambiente com
atitude de curiosidade, percebendo-se
cada vez mais como integrante,
dependente e agente transformador do
meio ambiente e valorizando atitudes que
contribuam para sua conservação;

•

Brincar
expressando
emoções,
sentimentos, pensamentos, desejos e
necessidades;
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•

Utilizar as diferentes linguagens (corporal,
musical, plástica, oral e escrita) ajustadas
às diferentes intenções e situações de
comunicação, de forma a compreender e
ser compreendido, expressar suas ideias,
sentimentos, necessidades e desejos e
avançar no seu processo de construção de
significados, enriquecendo cada vez mais
sua capacidade expressiva;

•

Conhecer
algumas
manifestações
culturais, demonstrando atitudes de
interesse, respeito e participação frente a
eles e valorizando a diversidade.

A educação infantil tendo como finalidade o
desenvolvimento integral da criança em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade,
possibilita o desenvolvimento integral do ser humano,
estando entre estes os alunos com necessidades
educacionais especiais.
A nossa Constituição, garante desde 1988 o
acesso a todos ao ensino, e os alunos com
necessidades especiais devem receber atendimento
especializado “preferencialmente na escola”,
Sua prática educativa deve buscar situações
de aprendizagem que reproduzam contextos
cotidianos nos quais, escrever, contar, desenhar,
tenha uma função real.
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Relato das observações
No primeiro semestre deste ano(2006), entrei
em contato com a diretora da CEI Pq. Anhanguera,
relatando e questionando sobre a possibilidade em
realizar algumas observações nesta unidade de
educação infantil.
Foi feito o relato de que seria uma observação
participativa, pois estava disposta a auxiliá-las nas
atividades que sugerissem, sendo que esta
posição(participativa) não deveria interferir nas
relações entre professores/auxiliares e seus alunos
com necessidades educacionais especiais ou de
condutas típicas, como já citado neste trabalho.
Após diretora e coordenadora concordarem
com as ações e características da observação, foi
agendado um retorno no semestre seguinte para
escolher período e data de início e término das
observações.
A creche fica situada na zona norte de São
Paulo e atende cento e cinqüenta crianças, sendo
entre estas duas com Síndrome de Down, uma com
Síndrome de West, e três com condutas típicas(uma
com diagnóstico de Autismo e as outras estão em
investigação).
Foram realizadas três sessões de observação,
nos dias 25, 26 e 27 do mês de julho de 2006, período
integral das sete ás dezessete horas, horário de
funcionamento da creche.
Josenilde da Conceição Souza Ferreira
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Pude observar a rotina da instituição, as
relações entre diretor, coordenador, professores,
auxiliares de desenvolvimento infantil, funcionários,
alunos(crianças) e voluntários da mesma.
A observação do relacionamento e rotina
destas pessoas, possibilitou-me o aprendizado em
vários sentidos, como por exemplo: os anseios das
professoras do estágio A( crianças com três e quatro
anos), em relação a seus alunos e especificamente a
criança com Síndrome de Down.
Esta situação me fez ver a importância da
formação em nível superior, não que tivesse dúvida
da mesma, mas que tornou-se clara ao comparar as
atitudes destas professoras que possuem o
magistério e são alunas de segundo semestre de
pedagogia, com as ações das Auxiliares de
desenvolvimento, que atuam com as crianças do
estágio C( da mesma faixa etária).
Outros pontos significativos foram: a
experiência e abertura ao conhecimento da auxiliar de
desenvolvimento que atua no berçário, onde no
período deste breve “estágio”(classificado assim pela
diretora e coordenadora) tinha em sua turma doze
bebês, estando entre eles um com síndrome de West(
dois anos) e outro com síndrome de Down.
Mesmo não tendo nenhuma formação
específica, possue a tranqüilidade e consciência de
quais devem ser suas atitudes em seu “local de
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trabalho”(fala da mesma). Chama as crianças pelo
nome, as tratam com mesmo cuidado e dedicação,
observa o desenvolvimento particular de cada um,
incluindo “os pequenos mas grandes” avanços das
crianças com necessidades especiais.
A abertura
em discutir sobre questões
inclusivas, termos utilizados em relação a deficiência
e partilha de seus medos, anseios, compromissos
sociais, reconhecimento profissional por parte da
direção e coordenação, também foram de grande
valor, pois ambas concordam que a formação se
dá(também) na troca de experiências vividas
(Hoffman, 2004).
A necessidade de orientações específicas
relacionadas aos alunos com necessidades
educacionais especiais que tem síndromes ou
condutas típicas, fica evidente quando questionam
sobre a faculdade que estou cursando e a habilitação
escolhida.
A maioria destes profissionais acreditam que
tendo uma habilitação específica em deficiência
intelectual, somos capazes de identificar ou
diagnosticar algumas síndromes ou condutas,
observando aspectos que consideram relativos ao
comportamento de seus alunos.
Neste sentido pude contribuir com a ideia, que
cabe a nós enquanto professores realizar a
observação dos alunos(sendo esta parte da nossa
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atuação), partilhar nas reuniões pedagógicas das
inquietações relacionadas a suas
atitudes, e
incentivar em conjunto com a coordenação, as
famílias destes alunos à buscarem especialistas na
área da saúde, que venham através de seus
diagnósticos
contribuir com informações que
“poderão” nos servir como norteadoras de nossas
ações para o desenvolvimento cognitivo de nossos
alunos.
Dados de observação
Observação realizada no dia 25 de julho de
2006.
Turma: Berçário(doze crianças, na faixa etária:
seis meses á dois anos)
Horário: 6:45 ás 13:00(seis e quarenta e cinco
ás treze horas), com retorno as 16:30.
A diretora apresentou-me como estagiária, que
estaria realizando uma observação participativa,
nesta sala inicialmente no período da manhã, relatou
o tema deste trabalho e ressaltou que agissem com
naturalidade.
Encontrava-se na sala uma auxiliar de
desenvolvimento infantil e uma voluntária. A auxiliar
recebeu-me com tranqüilidade, dizendo estar
acostumada com o tipo de pesquisa e aparecimento
de estagiários na instituição. Quanto a voluntária,
percebi esta um pouco defensiva, pois logo foi
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dizendo “ aqui tratamos todos como iguais, acredito
não precisarmos de formação para cuidar de bebês”.
Não respondi a sua indagação embora
discordasse, mas a auxiliar disse:
“a experiência conta muito, acredito que a
formação também é necessária, porém da minha
parte, estou quase me aposentando, prefiro
conversar com a coordenadora, outros professores e
estagiários, que me ajudam a tirar algumas dúvidas e
até a mesmo a dar ideias sobre meu serviço”. V.
Enquanto conversávamos as primeiras
crianças foram chegando, acolhidas com voz suave,
identificadas através de seus nomes assim como
indicado nos referênciais nacionais para educação
infantil, quando o mesmo aborda a postura do
professor (educador) nesta etapa da educação.
Foi observado em seus berços a identificação
pessoal(nome) e faixa etária, de todos. Estímulos
visuais, brinquedos e adaptações para todos
incluindo almofadas específicas para a criança com
síndrome de West, e uma certa aproximidade de um
relógio musical, pendurado no berço do bebê com
síndrome de Down.
Foi possível identificar tratamentos em
igualdade no contato com as crianças, porém,
gostaria de ressaltar que neste dia, foi observada uma
pequena falha nos estímulos relacionados à
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comunicação, que deve ser desenvolvida nesta faixa
etária.
Ressalto que tal atuação foi generalizada, não
especificando ou salientando as crianças com
síndromes.
Tivemos o horário de almoço e no período da
tarde circulei entre as salas, com a coordenadora da
creche, fui apresentada nas salas e a todos os
funcionários como estagiária e qual seria meu
objetivo neste e nos dois dias seguintes que estaria
com a equipe, assim como fez a diretora no período
da manhã, com pessoal do berçário.
A mesma apontou os alunos com síndromes e
os que estão sendo encaminhados para uma possível
identificação de suas condutas suspeitas.
Solicitou que ficasse no Estágio C, que por sua
vez estão os alunos na faixa etária de três e quatro
anos, incluídos entre estes, uma aluna denominada
com condutas atípicas. A família está sendo
orientada, a buscar especialista na área da saúde,
para que seja identificado se há ou não, a existência
de alguma síndrome ou deficiência em seu intelecto.
Foi identificado que as auxiliares deste estágio
não possuem formação superior ou curso de
magistério. Suas ações são originadas de sua prática,
adquirida no trabalho da creche durante anos.
As atividades observadas no período das
quatorze e trinta às dezeseis horas, foram o
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despertar, o lanche e atividade livre em que alguns
brinquedos eram partilhados entre os alunos. Durante
o lanche, a aluna com condutas a serem analisadas,
não senta para tomar o suco e chora chamando pela
sua mãe.
Na atividade livre esta aluna anda pela sala
com sua bolsa nas costas, olhando sempre para a
auxiliar, chora e continua a chamar “mãe”, este fato
deu-se durante todo o período, a bolsa está sempre
com a menina.
Retornei ao berçário as dezeseis e trinta,
observando as reações dos bebês ao verem seus
familiares. Foi observada, a euforia de todos em
reencontrar seus familiares.
Neste dia a observação foi encerrada às
dezessete horas.
Observação realizada no dia 26 de julho de
2006, iniciada ás sete horas.
Turma: Estágio A (vinte e cinco alunos, faixa
etária: 3 a 4 anos)
Horário: 6: 45 às 17:00(das seis e quarenta e
cinco às dezessete horas)
A diretora conduziu-me a esta sala, onde se
encontra duas professoras com formação no
magistério, sendo ambas alunas do primeiro
semestre do curso de pedagogia.
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As professoras foram receptivas e logo
começaram a comentar sobre seus alunos e que
neste dia às quatorze e trinta haveria o chá das avós
(data comemorativa).
Faz parte deste grupo o aluno com síndrome
de Down. Ficou observado que o mesmo possui
dificuldades na fala(característica da síndrome), “a
creche já o indicou para fonoaudióloga mas a mãe,
por três vezes não compareceu ao compromisso”
(Professora 1).
Segundo as professoras este aluno é o
primeiro da turma a chegar. Antes mesmo que
concluíssem a fala o aluno entra com um largo
sorriso, cumprimenta as professoras entrega a
agenda, senta tira os sapatos e calça os chinelos,
rotina a qual deve ser realizada por todos os alunos.
A professora2 propõe que pegue alguns
brinquedos, então o aluno se dirige a caixa onde
estão guardados, e escolhe os de sua preferência
(peças de montagem), enquanto isso, outros alunos
começam a chegar e realizam a mesma rotina de
entrega das agendas e trocas de sapatos por
chinelos.
Foi observado que alguns alunos abraçam e
beijam as professoras, outros somente entregam as
agendas e as cumprimentam com “oi, bom dia”, ou
apenas um olhar significativo. A distância é
respeitada pelas professoras, que reconhecem as
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particularidades de seus alunos, sem deixar de
demonstrar a importância daqueles que não são tão
afetuosos.
Procuram tratar todos como iguais, não
ressaltam as suas diferenças e os vêem como alunos,
que merecem ser tratados como tal.
Embora este discurso pareça de senso
comum, pude perceber que ambas realmente o
utilizam em sua prática.
Percebi que a maioria dos alunos chegavam
sozinhos na sala, questionei sobre qual o motivo
deste acontecimento e a professora1 disse que:
“geralmente os pais deixam na porta de entrada do
prédio e então eles caminham até a sala. É um meio
de trabalhar a autonomia.” Concordei com a resposta
e já tinha observado que ambas questionam os
alunos sobre quem os acompanhou até a creche.
A proposta do dia era assistir um vídeo,
enquanto ambas concluíam a decoração dos cartões
que seus alunos haviam colorido e que seriam
entregues para suas avós, no encontro no período da
tarde.
As colocações relacionadas a inclusão foram
de grande importância, pois o que Marie Claire Sekkel
relata em sua experiência na Creche Oeste(tratando
das colocações de uma professora em relação a seu
posicionamento afirmativo em relação a inclusão de
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alunos com necessidades educacionais, embora o
medo) é também vivido nesta instituição.
Ambas professoras posicionam a favor de uma
inclusão diferente da que existe, onde o tratamento
possa ser de igualdade, embora sabemos que o atual
número de alunos nas salas regulares, faz parte de
um dos empecilhos para tal função.
O medo, “a insegurança e a falta de informação
e “apoio” (professora1), também tornam-se distante a
colocação na prática das leis que comentamos em
nossa discussão em relação ao tema.
Quando disse sobre a habilitação que escolhi,
estando esta relacionada à deficiência intelectual,
ambas sentiram-se seguras de questionar-me sobre
as síndromes identificadas nos alunos da instituição e
as que estão sendo investigadas.
Ressaltei que embora fazendo a habilitação,
não teria informações específicas sobre cada uma
delas, mas que poderia contribuir com algumas
características que levariam a uma necessidade de
investigação de caso. Discutimos ainda sobre o papel
do professor nesta situação, de que não cabe a nós
diagnosticar alguma deficiência, pois as mesmas são
compostas de uma série de ações.
Temos o compromisso de identificar na rotina
diária, atitudes que estejam distantes das reações de
nossos alunos, conforme a faixa etária e outros
aspectos, digamos sociais.
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O que devemos fazer é orientar pais ou
responsáveis, a buscarem diagnósticos com
profissionais de outras áreas, para identificar se
existe algo que comprometa de alguma forma o
desenvolvimento do aluno, e que á partir daí teremos
informações que nos servirá como norteadoras de
nossas ações, pois cabe a nós o auxílio para o
desenvolvimento cognitivo e social de nossos alunos.
A atitude no encaminhamento de alunos para
profissionais, não deve ser tomada sozinha, a parte
docente da instituição e os demais funcionários que
nela trabalham, podem contribuir com suas diferentes
observações.
Fiz alguns comentários sobre “o conceito de
ambiente inclusivo” definido por Sekkel, e ambas
partilham da ideia em que o trabalho nas instituições
educacionais, deva ser realizado no coletivo, e
mesmo sendo difícil não deve deixar de ser
estimulado, pois quando há uma abertura para as
colocações sobre problemas, dificuldades e objetivos
alcançados em sala, todos os envolvidos tendem a
ganhar.
“A minha preocupação é esta em relação a ele
(aluno com Down), o que estamos proporcionando a
ele, aqui o tratamos como igual respeitando algumas
particularidades individuais. É aluno como os outros,
não vejo nada que o impossibilita de aprender, talvez
tenha um ritmo mais lento nas atividades, mas ele faz”
(Professora1).
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“Antes, quando ele chegou não sabia o que
fazer e ficava no maior cuidado, quando esta aí
(referindo a companheira de trabalho) disse para
trata-lo como igual, foi então que passei a observar
que
muitas vezes tinha mais trabalho no
comportamento de outros alunos, do que com ele, ou
seja, eu não via ele aluno mas sim como deficiente.
Não dava bronca, fazia tudo para que ele não se irritase e aprendi que não é assim, que como qualquer
criança ele precisa ter limites, ser educado tanto
quanto os outros” (Professora2).
O que achei interessante nas falas foram a
troca de experiências, as discussões sobre o assunto,
o reconhecimento profissional de ambas, o
comprometimento com seus alunos e a disposição a
mudanças.
Retomando a ideia de que o encaminhamento
à investigação não deve partir somente do professor,
ressaltei que são diversas situações vividas na rotina
da creche, que podem ser consideradas como fatores
para tal.
Citei o que aconteceu no dia anterior enquanto
os alunos almoçavam. A auxiliar de serviços gerais
que ajudava na distribuição da refeição, comentou
assim: “esta menina faz todo dia isso, não senta de
jeito nenhum para comer, e só come se a professora
der na boca, não sei o que ela tem!” (referindo a
menina do estágio A). Diz ainda que o aluno com
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síndrome de Down, “embora brinque um pouco, come
bem”.
Ou seja, quando existe a consciência sobre a
importância de uma ação coletiva, assim como
defende Sekkel em seu doutorado, estas
observações são consideradas, pois surge em um
momento diferente na escola e que pode contribuir
ricamente na decisão para um encaminhamento. É
um outro aspecto, um outro olhar que possibilita a
observação das ações do aluno em um ambiente
diferente da sala de aula.
Os alunos assistiam ao filme “Toy Store”,
enquanto conversávamos e realizávamos os
acabamentos
dos
cartões.
As
professoras
intervinham sempre que preciso, faziam comentários
sobre os personagens e participavam (mesmo com
uma certa distância, pois não estavam do lado dos
mesmos) da atividade.
A escolha do filme foi feita através de votação,
já que alguns poucos gostariam de assistir “Vida de
inseto”. Mesmo demonstrando não terem gostado da
decisão, todos sentaram em seus colchonetes para
assistir, após alguns minutos começaram a rir com os
demais colegas.
Os alunos foram servidos de café da manhã
por volta das 09:00hs, o filme fora retomado na volta.
Ao término do filme a professora1, passou a
realizar brincadeiras com os seus alunos a partir da
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escolha de brinquedos de suas preferências.
Brincadeiras e trabalhos interrompidos as 11:30,
quando foi servido o almoço das crianças.
Antes do horário todos guardam os brinquedos
e saem em pequenos grupos para lavarem as mãos.
A higiene pessoal também acontece no retorno à
sala, os alunos pegam suas escovas, toalhas de
rosto, escovam os dentes (alguns sozinhos, outros
com auxilio das professoras), secam as mãos e vão
para o descanso.
As professoras relatam que este momento é o
mais “complicado” para o aluno com síndrome de
Down, pois o mesmo não consegue dormir sem a
companhia de alguém. Pude observar que as
professoras fizeram uma adaptação.
Enquanto uma está deitada ao lado do aluno,
a outra procura acolher as necessidades das demais
crianças que também não conseguiram dormir.
Vale ressaltar que há um revezamento no
horário de almoço das professoras, assim como no
horário de chegada.(Uma inicia seu turno as sete e a
outra às oito horas).
Para não atrair as atenções do aluno com
síndrome de Down, propus sair para almoçar
retornando um pouco mais tarde. No almoço
conversava com a Diretora da creche que relatou um
pouco de sua experiência como psicopedagoga, e
descreveu seu primeiro contato com alunos com
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necessidades educacionais especiais, ainda em seu
período de ensino fundamental.
A mesma comentou sobre a curiosidade que
tinha ao ver uma sala separada e “bem equipada” na
escola em que estudou. “Sempre ficava olhando pelo
vidro da porta, até que um dia tivemos um problema
em nossa sala, e fomos assistir um vídeo nesta sala
especial. Foi um dia super feliz pra mim, até que enfim
iria conhecer qual o segredo daquela sala. Ao
chegarmos vi que não tinha nenhum aluno, era
somente nossa sala. Mesmo assim fiquei maravilhada
com os jogos que tinham nela, e só vim descobrir o
que a mesma representava quando no ginásio
questionei a uma professora e a mesma explicou que
era uma sala para excepcionais. O interessante é que
ao realizar um dos meus estágios da faculdade, fui
até um consultório e a psicopedagoga me questionou
o por quê de minha escolha. Relatei para ela a mesma
historia que te contei, e por um acaso era ela a
professora da sala que tanto queria entrar” (Diretora).
Sempre que precisa, faz pesquisa sobre as
síndromes e as trás para reunião com as professoras,
assim como fez na chegada da aluna do berçário com
síndrome de West.
Retornei a sala após o almoço e as crianças
continuavam dormindo, conversamos sobre as
experiências profissionais e pude comprovar que a
relação diferenciada das professoras com seus
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alunos, devia-se ao fato de terem feito o magistério e
dar continuidade em seus estudos.
Por volta das quatorze horas, os alunos
acordaram e foram sendo arrumados para o lanche,
que hoje seria feito em horário especial já que as avós
estariam com eles.
Cada um pegou sua agenda (conforme a
professora chamava), trocaram as chinelas pelos
sapatos e auxiliaram na decoração da sala ajudando
as professoras a organizarem as mesas e cadeiras
para o “chá”.
Algumas avós não compareceram, mas todos
tiveram alguém para representá-las, ou pai, ou tia ou
mesmo a mãe estavam neste momento de
confraternização. As professoras leram um texto, que
falava sobre o papel desenvolvido atualmente pelas
avós e homenagearam as mesmas, presenteando-as
com o cartão feito pelos seus netos.
Com isso encerraram as atividades do dia, que
a meu ver foram extremamente importante e ricas
para meu trabalho.
Neste dia a observação foi encerrada às
dezessete horas.
Observação realizada no dia 27 de julho de
2006, iniciada ás sete horas.
Turma: Estágio (vinte e cinco alunos, faixa
etária: 3 a 4 anos)
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Horário: 6: 45 às 17:00(das seis e quarenta e
cinco às dezessete horas)
A diretora conduziu-me a esta sala, onde se
encontra uma auxiliar de desenvolvimento infantil. Fui
bem acolhida pela mesma, porém logo questionada
se trabalharia na creche.
Pontuei que estaria realizando uma pesquisa,
para meu trabalho de conclusão de curso da
faculdade e prontamente a mesma se posicionou
dizendo que não tem curso de formação superior e
que acha o mesmo desnecessário, pois é a prática
que faz a diferença.
Achei forte sua colocação, porém esperei um
momento mais adequado para falar com a
“professora” sobre este assunto. Seus alunos
chegavam enquanto tentava uma aproximação.
Após esta breve colocação a professora
pontuou que logo chegaria o aluno, que está sendo
observado por outros profissionais que encontraram
no aluno características de autismo.
“Ele é um amor, mas tem que ficar de olho nele
pois se deixar ele quebra tudo. Adora o banheiro, abrir
as torneiras é demais viu!”.
A rotina do estágio C é a mesma do estágio A,
tendo em vista que as crianças estão na mesma faixa
etária. Estas são trazidas por seus pais até a sala,
talvez por terem lances de escadas para chegar até
esta, não fiz tão questionamento.
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Os alunos entregam as agendas e sentam no
chão para assistir o desenho que passa no período
da manhã. Dentre os alunos observei que um deles
não fora mencionado pela coordenadora ou diretora
para investigação, mas que possuía atitudes que
levaria para as discussões entre os professores.
O aluno reage de modo estranho quando tiram
dele algo que gosta, um olhar no mínimo curioso,
além de que não para um só segundo, para mim pode
ser uma questão de personalidade que merecia, no
mínimo a opinião de outras pessoas.
Comento com a professora e a mesma diz que:
“ele é assim mesmo...” o assunto é interrompido com
a chegada do aluno autista. Que ao entrar na sala, é
recebido pela professora por um caloroso abraço.
A mesma segura-o pelo braço e diz: “com este
tem que ser assim, ele fica comigo o tempo todo”.
Faço um sinal de acordo com a cabeça, mas acredito
não haver a necessidade de ser assim.
Os outros alunos vão chegando e sendo
acolhidos pela professora com muito entusiasmo e
alegria. A mesma comenta que a atividade será
assistir um filme, pois tem que colar alguns recados
nas agendas, relacionados a festa agostina que iria
acontecer.
Os alunos sentaram no chão e começaram a
assistir, a professora teve que sair por um momento e
pediu para que ficasse com a turma. Fez-me algumas
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considerações para que tivesse cuidado com a
televisão, pois o aluno “autista’ já teria derrubado-a
em outro momento”.
Pediu também para que não o deixasse ir ao
banheiro, porque ficava toda hora abrindo a torneira.
Colocou umas cadeiras para que dificultasse um
pouco o acesso, o que na verdade só serviu de
estimulo.
Neste instante o aluno já não estava mais
seguro pela mão, circulava sozinho na classe.
Observei que ao chegar próximo de alguns alunos, os
mesmos chamavam logo a professora. Ao meu ver,
muitas vezes sem motivo simplesmente pelo fato de
que o aluno estava a seu lado.
Enquanto conversávamos, e cada vez que a
professora pronunciava seu nome, aparentemente o
aluno lançava um olhar indireto(se fixar em alguém,
mas em nossa direção), em seguida ia até o banheiro,
ou mexia na estante da televisão.
Com tais atitudes, os demais alunos ficavam a
todo instante, “professora olha ‘fulano’”, “professora
ele vai derrubar de novo”, “... não pode ir ao banheiro”.
Observei que em algumas vezes o mesmo ria da
situação.
A professora enfim saiu da sala, e fiquei eu em
seu lugar. Sentei-me ao lado das crianças e chamei
insisti por algumas vezes que este aluno senta-se a
meu lado. O que aconteceu em alguns momentos.
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Infelizmente os outros alunos se afastavam do
mesmo, cada vez que este se aproximava.
Fui incentivando este aluno e os demais que
conversavam e se estapeavam, a assistir o filme “Toy
Store”, reforçando alguns aspectos da história com
palavras como “nossa, vocês viram o que
aconteceu?”, com estas falas conseguia voltar a
atenção dos alunos para filme.
Em poucos minutos o aluno com autismo,
levantou-se e vagarosamente dirigiu-se ao banheiro,
o acompanhei para observar qual seria sua atitude.
Este fechou as tampas das privadas, abriu todas as
torneiras e ficou observando a água descer pelo ralo.
Comecei fechar as torneiras e disse que era o
suficiente, que retornássemos para a sala. Encostei
minha mão de leve em seu ombro e percebi, que o
mesmo não teve nenhuma resistência ao contato.
O aluno reagiu da mesma maneira, uma
seqüência de vezes então percebi que precisava de
um limite, porque aparentemente vi o esboço de um
sorriso em seu rosto. Suspeitei que estava me
testando. Então com uma forte entonação, pedi para
que o mesmo se sentasse e se comportasse, pegueio pela mão e fiz com que sentasse no local de sua
escolha.
Fiquei observando suas atitudes (a distância)
em relação ao aparelho de televisão, deixei o
aparentemente a vontade, só intervinha quando
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tornava-se necessário. Então me dirigia ao aluno e
pedia com firmeza para que parasse com sua ação.
O mesmo em algumas vezes insistiu nas ações, mas
acabava cedendo a meu pedido.
Foram poucas às vezes, que fui obrigada a
tocar no menino e em outros alunos (como o que citei
no início desta observação), pois não me sentia a
vontade de realizar tal ação. Mesmo porque para
todos os alunos, neste momento eu era alguém
estranha em sua sala.
Com a volta da professora, que demonstrava
preocupada com que poderia ter acontecido, relatei
com cuidado as ações de todos os alunos, porque
todos prestavam atenção em nossa conversa.
Ela perguntou sobre a reação do aluno autista
e então comentei, que realmente tinha agido da
maneira prevista pela mesma. Porém no final de
minha fala, acrescentei que tive a impressão de ser
testada pelo menino, todos às vezes que impunha
algum limite. A mesma riu e disse; “é assim mesmo”.
Não me questionou sobre nada, a não ser no
início da aula como escrito anteriormente. Pouco
conversamos durante a manhã, tentei auxilia-la ao
servir o lanche e cada tentativa de aproximação era
motivo de recusa da mesma. Respeitei o seu espaço,
e tomei então a posição que me cabia na sala, a de
ser mera observadora.
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Observei que no mesmo instante em que a
professora retornou a sala, o aluno começou a repetir
insistentemente nas ações aqui já mencionadas (ir ao
banheiro e abrir as torneiras), em curtos espaços de
tempo.
A professora só conseguiu se sentar, quando
pegou o aluno no colo.
Com o término do primeiro filme e depois do café
fomos para o parquinho da creche.
Um espaço pequeno mas que possui alguns
brinquedos (balança para três alunos, um gira-gira e
um brinquedo que desafia a escalada dos alunos).
Muitos brincam mesmo de pega-pega, neste
momento todos brincam coletivamente sem exceção,
em pares, trios ou grandes grupos. No ambiente
ficamos eu e uma outra auxiliar, a professora
novamente saiu retornando apenas no instante da
higienização para o almoço.
Quando saímos para o parquinho, deixei que
todos seguissem a auxiliar que havia subido conforme
a professora recomendou. Ficamos eu e o aluno com
autismo no final da fila. Não peguei em sua mão e
apenas o chamava pelo nome, quando o mesmo
parava em algum lugar.
Subimos até a sala e aguardamos o horário do
almoço. A professora em nenhum momento larga a
mão deste aluno (mais citado nesta observação), e
durante o almoço coloca comida na boca do mesmo.
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Ao terminarem o almoço fazem a higienização
rotineira e o aluno com autismo se dirigi sozinho para
o banheiro, em um instante que a professora solta sua
mão. Não me contive e comentei com a mesma sobre
a importância desta atitude.
Esta (felicíssima com minha colocação), disse
ter sido um grande avanço do menino esta pequena,
porém grande demonstração de autonomia. Chamou
outra professora para confirmar o que tinha acabado
de relatar. Com tal abertura e certo cuidado, sugeri
que a mesma poderia incentivar este aluno a realizar
algumas outras atitudes autônomas tento em vista as
reações do mesmo durante o período em que ficaram
sozinhos comigo.
A mesma sorriu e disse que tratava os alunos
como iguais e que gostava deste em especial.
Conforme a rotina todos dormiram, não
observei as reações dos alunos pois logo desci para
almoçar.
Em meu retorno a professora mostrou o
caderno de atividades realizadas no período escolar.
Contou-me sobre a luta para se formar no ensino
médio(concluiu o supletivo a um ano), e ressaltou que
não teria paciência para estar novamente em uma
instituição de ensino. Salientei de que seria muito
interessante para ela, e que tal ação de retomar os
estudos(apesar
das
dificuldades
a
serem
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enfrentadas) só viria enriquecer a sua atuação. Sorriu
e disse: “Vou pensar”.
Ao despertarem, começaram os cuidados
pessoais (a troca de roupas e agendas com bilhetes
em sua bolsa), em seguida foi servido o lanche da
tarde.
Durante esta refeição observei que diferente
do café da manhã e almoço, a professora sentou o
aluno autista a mesa e o serviu da mesma forma que
os outros. Entregou a este seu mini pacote de bolacha
aberto e me perguntou se poderia auxilia-la neste
instante. Logo me prontifiquei servindo o suco a
todos.
Achei tal atitude relevante, pois percebi que o
reconhecimento e uma atitude valorizada pode fazer
toda uma diferença.
A observação foi realizada até as dezessete
horas.
Conclui as observações agradecendo a
oportunidade em estar nas salas destas professoras,
conversando com a coordenadora sobre aspectos
que havia pontuado, em alguns momentos e me
prontificando a retornar na instituição ao termino
deste trabalho.
Considerações finais
Após o estudo bibliográfico e a observação
realizada em creche, tenho a conclusão de que a
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infância é o melhor momento para se promover o
aprendizado das diferenças.
A educação infantil através das propostas
curriculares, que por sua vez são voltadas ao
desenvolvimento global dos alunos nesta faixa etária,
nos traz a possibilidade de avanço em direção aos
objetivos da educação inclusiva. Principalmente
quando se trata de uma educação para todos.
A observação e registro da rotina na creche
possibilitou a troca de experiências. O medo e
colocações dos professores, das auxiliares de
desenvolvimento infantil e dos demais funcionários
da instituição, nos pequenos mas importantes
momentos de discussões em relação a inclusão
foram de grande relevância.
Acredito ter alcançado os principais objetivos
deste trabalho, e espero ter contribuído socialmente
com minhas colocações na elaboração do mesmo.
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A DANÇA NA FASE ESCOLAR
Luciana Honório Santana

INTRODUÇÃO
Veremos a importância da dança na fase
escolar, além de mostrar os benefícios que a
disciplina pode trazer para o desenvolvimento da
criança e a boa formação de um futuro cidadão.
O corpo é o cartão postal do indivíduo, com ele
também podemos nos expressar e nos movimentar,
movimentos esses que se iniciam desde a fase
infantil, em que as crianças exploram ao máximo seu
corpo através de brincadeiras, movimentos, sons e
possibilidades.
A dança é algo prazeroso em que os
movimentos demonstram o que a pessoa está
sentindo no momento. Podemos então trabalhar a
dança na educação infantil. Assim, através do
estímulo de movimentos harmoniosos desde a fase
inicial da vida, teremos futuros cidadãos com uma
grande vivência de movimentos.
A escola é um local onde a criança aprende,
brinca, desenha, pinta, se sociabiliza e descobre o
mundo. Descobre, aliás, que existem regras e que
nem tudo pode ser feito, nem tudo é correto fazer. É
Luciana Honório Santana

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

727

na escola então que ela começa a ter algumas
restrições e entender que não pode fazer bagunça o
tempo todo, que tem que obedecer a professora, que
tem que se comportar e sentar na hora que for pedido,
que tem uma disciplina certa a ser seguida. Dentre
tantas regras vem então a proposta da dança
educativa, onde a criança tem o seu momento de
lazer e exploração de movimentos durante as aulas.
As aulas de dança educativa focam o
desenvolvimento das capacidades da criança, a
improvisação, a criatividade, a expressão, a
imaginação, deixando-a mais à vontade, sem ter que
seguir movimentos técnicos. Momentos em que
mostram seus sentimentos dançam e se movimentam
conforme sentem vontade ao ouvir uma música, além
de se sociabilizar melhor com seus pares.
Nessa dança temos uma movimentação em
que o corpo não é visto como principal característica,
não são pedidos movimentos tecnicista em que as
crianças têm que seguir um padrão exato e caso não
alcance esse padrão esteja errada, também não tem
uma característica competitiva, pelo contrário, faz
com que a criança valorize o próximo, fazendo a
coreografia junto com outros amigos de classe,
incentivando assim a união do grupo.
A dança traz inúmeros benefícios, mas nem
sempre é trabalhada a fundo no início do
desenvolvimento motor, geralmente seu ensino é
superficial ou impróprio para que seus resultados
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sejam avaliados com um olhar positivo. Com o intuito
de ampliar a visão e a importância da dança na escola
e mostrar como ela pode ser benéfica sem ser
considerada como na maioria das vezes uma
concepção tecnicista do movimento, e sim vista como
uma
movimentação
necessária
para
o
desenvolvimento da criança, onde se demonstram
expressões, sentimentos, criatividade e onde se vê o
humanismo e através disso podendo ser usada de
forma educativa.
DANÇA
Quando é questionado sobre dança aos
amadores, geralmente não tem uma resposta de
imediato, é considerado algo vago, sem certa
definição ou então o que a maioria das pessoas pensa
ser algo que é realizado apenas por meninas,
movimentos delicados que meninos não podem fazer.
A dança é um conhecimento, uma expressão,
um meio de comunicação do corpo, que deve ser
mediado de forma sistematizada dentro de um
contexto de aula, como um conteúdo, ou como uma
estratégia de ensino.
A dança tem inúmeros estilos como: ballet
clássico, jazz, dança primitiva, dança de salão,
clássico amador, teatro, dança moderna, ginástica
rítmica, danças populares, dança contemporânea,
music hall, educação e lazer, recreação, dança
étnica, expressão, danças raciais. Enfim, porém todas
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elas têm características básicas e comuns entre
todas: a expressão, o espetáculo e a recreação.
A dança faz parte da cultura corporal de
movimento que é um conjunto de atividades e
movimentos adquiridos durante a vida.
A cultura corporal de movimento consiste na
evolução dos movimentos adquiridos pelo homem
como andar, correr, saltar, saltitar desde a pré-história
até os dias de hoje. A dança é parte dessa evolução
de movimentos, sendo uma manifestação muito
presente em nossa sociedade. No Brasil, um país tão
grande e com tantas expressões distintas, podemos
encontrar diferentes culturas, entre elas, a cultura
indígena, a africana, a folclórica e a popular.
Laban (1990) explica que:
“Ainda existem características no
homem contemporâneo que eram
peculiares ao homem primitivo, os
movimentos vistos em danças
primitivas de nativos de outros
continentes têm muita semelhança
com a movimentação realizada por
crianças, quando dão pontapés e
golpes com os braços”.

Neste contexto, Santos e Figueiredo (2001,
p.108) afirmam que “historicamente, a dança assumiu
várias formas e tem se transformado, assim como a
sociedade”.

Para Robatto (1994):
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“Em cada gesto ou movimento do ser
humano em qualquer situação,
estarão contidos vários significados
simultâneos,
transmitidos
voluntariamente
ou
não.
São
expressões implícitas no tipo de
movimentação de cada pessoa, com
seu ritmo próprio, sua coordenação,
suas tensões, etc. A dança sendo a
combinação
destes
movimentos
permite expressar o ser humano como
um todo, buscando tempo e espaço”.

Assim, conforme Dantas (1999, p.17).
“Movimentos e gestos em dança
permitem
formular
impressões,
conceber e representar experiências,
projetar
valores,
sentidos
e
significados, revelar sentimentos,
sensações e emoções”.

A dança não é algo que deve ser trabalhado
visando apenas padrões ideais para o corpo, ela tem
um papel significativo, em que a arte está paralela
com sentimentos expressões e sentidos que uma
movimentação pode ter algumas pessoas veem a
dança como algo que trabalha somente o físico.
“A dança vista como uma prática social
e
uma
forma
artístico-estética
passaram a ser processo e produto,
selecionando a população praticante
desta modalidade, em que a
concepção de corpo encontrada nessa
prática corporal ainda reflete o corpo
surgido/ construído com base em
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valores renascentistas, os quais foram
alicerces conceituais para o projeto
iluminista: um corpo técnico, clássico,
individual
e
virtuoso”.

(RODRIGUES, 2006, p.184).
A dança definida como atividade profissional
se caracteriza por ditar regras estéticas:
“... Incluindo os controles do corpo
pela necessidade de constituir um
modelo de aceitação no qual gestos
corporais têm papel significativo tanto
quanto a busca de padrões ideias de
corpo”. (RODRIGUES, 2006, p.184).

Na escola não devemos trabalhar com a dança
profissionalizante, pois essa dança irá excluir alunos,
a dança que deve ser trabalhada é a dança
educacional que ensina a se sociabilizar, pensar, criar
e traz benefícios para as crianças, incentivando a
improvisação e liberdade de movimentação.
Toda a expressão do movimento pode
e deve ser trabalhada na educação
infantil, que de acordo com Isadora
Duncan, a grande defensora da
expressividade na dança, referindo-se
ao ensino do conteúdo durante a
infância, dia que “as palavras para as
crianças, não são coisas vivas, elas
aprendem através de movimentos
intuitivos”. (DUNCAN, 1996).
Movimentos esses que não são ditos
por ninguém e nem pensado com
antecedência, fluem. Como dizia
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GRAHAM: “Nada é mais revelador do
que o movimento, o que você é se
expressa
no
que
você
faz”.
(GARAUDY,1980) Sem ter que julgar
a
criança
ou
analisar
seus
movimentos.

Devemos então como mediadores da
educação proporcionar que nossos alunos vivenciem
movimentos corporais sem determinar um espaço ou
limitações, e fazer com eles tenham autonomia para
explorar sua criatividade, incentivando a sua
imaginação e dando significados aos seus
movimentos, fazendo com que seu aluno se
comunique através de seu corpo, tudo isso dentro de
um contexto educacional.
CONSIDERAÇÕES
Inicialmente a pesquisa nos mostra que as
crianças na faixa etária de quatro a seis anos estão
em num processo de desenvolvimento, na Educação
infantil as crianças se deparam com outras crianças
se sociabilizando e descobrindo o mundo, entre essas
descobertas, a sua movimentação. Vimos no decorrer
da pesquisa o quanto a movimentação é importante e
necessária nessa idade e que a dança educativa é
uma proposta para desenvolver habilidades,
criatividade, formar suas personalidades, entre outros
benefícios.
É importante ressaltar que o professor como
mediador
desse
trabalho
tem
grandes
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responsabilidades no processo de aprendizagem de
seus alunos, sabendo apresentar adequadamente o
conteúdo, de uma forma lúdica, para que a faixa etária
se adapte. O professor relacionar com seus alunos
provocando seu desenvolvimento com aulas
significativas e prazerosas.
A musicalidade também pode ser a Arte de
expressar-se através de dessa combinação
harmoniosa de sons. Entre as outras definições
apresentadas para o vocábulo, música pode ser a
interpretação de uma composição musical; a partitura
ou notação escrita de uma composição musical ou a
peça musical, composta ou executada, acompanhada
ou não, de letra.
Torna-se importante para o desenvolvimento
psíquico e cognitivo das crianças, como educadores
sabemos que as brincadeiras ajudam no
desenvolvimento social e intelectual a criança,
devendo a brincadeira, os jogos e os brinquedos
serem elementos fundamentais na educação infantil.
É possível concluir que a dança educativa é um
trabalho
rico e pode ser favorável para o
desenvolvimento dos aspectos motores, sociais e
cognitivos das crianças, além de possibilitar que os
alunos descubram seus movimentos, explorando as
possibilidades do seu corpo, e usando sua
imaginação, sem ter que seguir um estereótipo;
conclui também que a dança deve ser trabalhada de
forma adequada na fase da Educação Infantil.
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Quando se trata de dança na educação,
criticas acham ser um assunto polêmico, pois a dança
caracteriza-se por estilos e técnicas, separando os
melhores alunos dos piores, tendo uma elite dos que
sabem fazer corretamente o movimento e os que não
sabem, tendo movimentos repetitivos e perfeitos que
não permitem a liberdade de expressão de quem está
dançando, fazendo com que aja a exclusão. Ao trazer
a dança para a escola, o professor deve levar em
consideração o processo de ensino/ aprendizagem,
adaptando o conteúdo para a escola, fazendo com
que seu aluno se sinta incluído e se interesse pela
movimentação da dança educativa. Visto a
necessidade de que este desenvolvimento aconteça
de forma eficaz, utilizamos a música como facilitador
deste processo, pois a mesma se faz presente em
diversos momentos durante sua formação, nas
diferentes fases de sua vida desde o seu nascimento.
O educador precisa entender a música e a
musicalização como formas que contribuem para
desenvolver a inteligência e a integração das
crianças, e ter a consciência de como ela pode
contribuir para a aprendizagem dos pequenos
favorecem o desenvolvimento cognitivo, psicomotor e
sócio afetivo da criança na educação infantil.
Segundo a teoria de Laban associada com o
ensino infantil. no processo de aprendizagem, a
escola será vista como um lugar mais alegre, que
recepciona melhor as crianças e contribuir para a
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inserção e um olhar mais atento sobre a questão da
música na educação infantil, e trazer alguns motivos
para que ela seja mais presente nos currículos
escolares, tendo em mente que a música é um meio
significativo para alicerçar a harmonia pessoal,
facilitando desse modo a integração e a inclusão
social.
Os resultados criam, cada vez mais,
possibilidades para que os alunos tenham
aprendizados significativos com a dança e possam
expor seus sentimentos.
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ESTUDANDO O DESENHO INFANTIL
Luciane Martins Rodrigues Rocha

INTRODUÇÃO
O desenho é uma representação gráfica que
pode ser de um objeto, símbolos ou figuras humanas,
por meio da utilização de materiais como lápis,
carvão, pincel.
De acordo com os resultados de pesquisa de
antropólogos, historiadores e dos estudos da
moderna ciência arqueológica e por achados de
registros de desenhos nas cavernas que datam do
período da pré-histórias nos permitem hoje saber
mais sobre a vida dos nossos antepassados, sobre
seus costumes e sua forma de ver e representar o
mundo e por meio deste estudo, leva-se a crer que o
desenho é uma das formas de expressão mais
antigas. O homem deste período desenhava nas
paredes das cavernas e nas rochas figuras que
manifestavam suas ideias e pensamentos entre si,
rituais de caça e para se comunicarem, expressarem
suas opiniões, pois neste momento não existia os
símbolos que representavam à escrita, com o passar
do tempo o desenho foi ganhando novas formas,
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novos traços, e se aperfeiçoando até a realidade
atual.
O desenho é sempre a primeira obra de
criação da criança. Através do desenho ela se
expressa, demonstrando o que está sentindo,
pensando, desejando, ou que a deixa inquieta, alegre
ou triste.
O RCNEI (1998, vl.3) nos descreve que Viktor
Lowenfeld (1970),explica que por volta dos dezoito
meses de idade a criança apresenta os seus
primeiros registros, sendo denominados de garatujas,
nessa fase ainda não possui o controle muscular
perfeito, com um determinado período, as linhas
podem ser repetidas e traçadas com maior vigor, são
horizontais, verticais ou descrevem círculos.
A criança no início do ato de desenhar, raras
vezes ela utiliza de cores diferentes, consegue
segurar o lápis e começa a nomear as suas garatujas,
possuindo relações com o que está ao redor, o
desenho infantil apresenta um conjunto de fases,
etapas, estágios, movimentos que tende a evoluir
conforme o processo de desenvolvimento da criança,
levando-a a controlar seus movimentos.
Os desenhos são compostos por indefinidos
números de linhas e movimentos circulares que se
convertem em formas irreconhecíveis, com a
evolução desta fase, que se denominam garatujas,
ela passa para O estágio pré-esquemático que surge,
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aproximadamente a partir dos quatro aos sete anos
(fase pré-operatória de Piaget), para Viktor Lowenfeld
e Brittain a criança nesse estágio:
(...) faz a representação típica de um
homem apenas com a cabeça e pés e
começa desenhando uma quantidade
de outros objetos do seu meio, com os
quais teve contato. Essas figuras ou
estes objetos aparecem colocados de
um modo um tanto desordenado no
papel
e
podem
variar
consideravelmente,
de
tamanho.
(1977, p.54)

Para que a criança possa criar e recriar em
seus desenhos necessita estar inserida em um meio
que desperte a sua imaginação e criatividade, pois o
seu corpo se movimenta e participa da criação,
contribuindo para que possa expressar suas emoções
e assim evolua em suas representações gráficas e
proporcione mudanças significativas em seus
desenhos, como símbolos, figuras humanas e
objetos.
No momento em que a criança desenha, ela
vive o faz de conta, narra histórias, se utiliza da
linguagem egocêntrica (emitindo em voz baixa, o que
esta criando entre seus riscos e rabiscos), expressa
seus sentimentos, escondidos, revelando segredos
que se passam em seu mundo interior, quando ainda
não é capaz de se expressar pela linguagem oral.
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Algumas atitudes do adulto podem colaborar
ou atrapalhar durante a atividade de desenhar, pois
quando este estabelece regras com que cor
desenhar, como desenhar, entrega desenhos prontos
mimeografados (estereotipados), impede que ela crie
e recrie livremente, os seus desenhos interferindo na
sua criatividade e imaginação.
É importante que educadores e pais,
conheçam as fases do desenvolvimento e de
evolução do desenho, para que possa melhor orientar
as crianças, promovendo momentos em que se
expressem, iniciando-o pelos riscos e rabiscos e
encaminhando-se para os desenhos propriamente
ditos.
Durante algum tempo o ato de desenhar era
considerado sem importância. Não era atribuído
significado para os rabiscos nem os desenhos,
através de novos estudos, foi ocorrendo uma
mudança em relação às atitudes dos adultos sobre os
desenhos infantis, começou a perceber que eles são
providos de significados e os seus detalhes são
maneiras de expressão e de comunicação.
Os educadores e psicólogos por meio da
atividade de desenhar conseguem entender alguns
aspectos da criança, como os seus sentimentos, pois
ao desenhar ela raciocina, organiza em seu interior as
ideias de mundo e constrói suas próprias ideias,
portanto a educação infantil deve ser um local que

Luciane Martins Rodrigues Rocha

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

743

desperte a curiosidade e a criatividade, envolvendo-a
em diversas atividades entre elas: desenhar.
Na fase de desenvolvimento das crianças de
04 meses a 04anos o desenho pode servir como uma
linguagem de expressão dos sentimentos, pois
muitas das vezes as crianças não conseguem se
expressar por meio da fala ou da escrita, o ambiente
escolar é um espaço de muitas novidades,
descobertas e aprendizagens e o desenho torna-se
uma forma de expressão subjetiva que favorece no
desenvolvimento cognitivo e emocional.
Na Educação Infantil (4m-4anos), por meio da
atividade de desenhar os educadores, criam
oportunidades de conhecerem as suas crianças e os
sentimentos, anseios que acerca e assim promove
uma relação de cumplicidade, amizade e afetividade,
permitindo que esta se desenvolva de maneira
harmoniosa e que se relacione com o seu meio, de
forma que ela expresse sua liberdade física e mental,
por meio de atividades com conteúdo significativo,
levando a expressar seu pensamento e estimulandoa a desenvolver a sua autonomia, para criar
livremente seus desenhos.
FASES DO DESENHO INFANTIL
Existem muitos autores que pesquisaram e
estudaram
os
diferentes
momento
do
desenvolvimento do desenho infantil como, por
exemplo, Ana Angélica Albano Moreira, Analice Dutra
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Pillar, Florence de Méredieu, Jean Piaget, Liliane
Lurçat, Luquet, Luria, Victor Lowenfeld e Lev
Vygotsky, entre outros. Porém nesta pesquisa
bibliográfica teremos como base, as conceituações
de Piaget, Vygotsky e Luquet, tendo como foco a
fases de desenvolvimento das crianças entre 4m a 4
anos.
Esses estudiosos de acordo com sua
pesquisas
e
observações
em
relação
aodesenvolvimento da ação gráfica , determinam as
suas teorias em fases, etapas ou períodos que são
comuns aos sujeitos em processo de apropriação do
desenho no sistema de representação, alguns
defendem a ideia do aspecto epistemológico e outros
o semiótico.
Piagete as fases do desenho
Segundo Piaget( 1978), a criança entre as
fases sensória motora (zero a dois anos) e a préoperacional (dois a sete anos), apresenta um imenso
prazer no ato de desenhar, porém nestas fases ainda
a figura humana não se apresentada em seus
gráficos e que a garatuja da criança se dispõe de
várias etapas de desenvolvimento.
Garatuja
Desordenada:
Apresenta
movimentos
amplos e desordenados,os traços
variam em comprimento e direção, muito embora
possam repeti-los à medida que a criança se
movimenta, nesta fase a criança ainda não
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desenvolveu o controle muscular perfeito e seus
traços, são cobertos com novos rabiscos várias
vezes.
Garatuja desordenada, José de 2 anos

Fonte : Arquivo do autor

Garatuja Ordenada: Os movimentos já
aparecem com traços longitudinais e circulares e a
figura humana ainda não é representada , podendo
começar a surgir um interesse pelas formas.
Garatuja controlada, Maria Alice de 3 anos

Fonte: Arquivo do autor

Garatujas com atribuição de nome:A criança
nesta fase comenta o que vai desenhar, mas ainda
não existe relação fixa entre o objeto e sua
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representação,podendo dizer que um círculo ovalado
é um avião, e antes de terminar o desenho, já muda
de ideia e diz que é um peixe.
Garatuja com Atribuição de nomes, Beatriz, 3 anos

Fonte: Arquivo do autor

Fase do Pré- Esquematismo: que parte da
segunda metade da fase pré-operatória, indo
normalmente até os sete anos. É o momento em que
a criança descobre as relações entre desenho,
pensamento e realidade, os movimentos circulares e
longitudinais em formas reconhecíveis,os elementos
ficam dispersos e não são relacionados entre si. E em
geral, o primeiro símbolo criado é o homem
desenhado com um círculo indicado na cabeça e
duas linhas verticais que indicam as pernas.
Pré-Esquemático, Geovanna, 3 anos
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Fonte: Arquivo do autor

Vygotsky e as etapas do desenho:
Já Vygotsky identifica outras etapas de
desenvolvimento da expressão gráfico-plástica
infantil, porque relata que o desenvolvimento do
desenho requer duas condiçõesa primeiraé o domínio
do ato motor em relaçãoao desenho e a segunda é o
registro da criança da imagemdo seu meio, através
de seus gráficos ,representando um objeto ou um ser.
Para o autor isso significa que é uma
característica inicial de que o desenho é o início da
expressão que a conduzirá ao processo da escrita,
porque a criança começa a ter a percepção do objeto
no desenho, atribuindo sentido, se apresentando
como a realidade conceituada.
De acordo com Vygotsky a linguagem oral é de
fundamental importância na evolução do desenho,
pois o objeto representado pela ação gráfica só é
reconhecido,após o relato desta em relação ao que
desenhou , identificando pela sua semelhança com o
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objeto. Na etapaseguinte já passa a antecipar o seu
ato gráfico, verbalizando o que vai fazer,
demonstrando um planejamento da sua ação.
Vygotsky afirma que a linguagem verbal é a base da
linguagem gráfica. (1989, p. 141)
Ao relatar as etapas de desenvolvimento do
grafismo infantil, Vygotsky não se preocupa em
detalhar o desenvolvimento das representações
gráficas, pois para o autor ele despreza as fases dos
rabiscos (garatujas) e sim se foca no momento em
que a criançacomeça a interpretar e se relacionar
com o ambiente social e passa a representar em
seus desenhos a sua realidade.
Segundo Vygotsky o desenho infantil
apresenta as seguintes etapas de desenvolvimento.
Etapa simbólica: É a fase em que a criança
começa a representar, de modo resumido, a figura
humana, desenham os objetos "de memória" sem se
preocupar com fidelidade à coisa representada, nesta
etapa aforma simbólica representada através do
desenho os objetos é muito distantes do aspecto
verdadeiro e real" (Vygotsky, 1987, p.94).
Etapa simbólico-formalista : Está etapa já
começa uma maior elaboração dos traços e formas
do grafismo infantil a criança começa a sentir
necessidade de não se limitar apenas à enumeração
dos aspectos concretos do objeto que representa, ma
em estabelecer maior número de relações entre o
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todo representado e suas partes. Os desenhos ainda
são simbólicos, porém se pode identificar uma
representação mais próxima da realidade.
Embora os dois autores analisados possuem
concepções diferentes em relação ao desenho,pois
Piaget foca o conhecimento baseado na experiência,
o que é apreendido durante a vida, e Vygotsky, visa o
conhecimento adquirido através das interações
sociais,porém os dois autores
defendem à
importância do desenho no desenvolvimento da
criança e à característica de que a criança desenha o
que lhe interessa e o que sabe a respeito de um
objeto.
Segundo LUQUET, (1969, p.135),o desenho se
divide em:
Realismo fortuito: se divide em desenho
involuntário e desenho voluntário. No desenho
involuntário, a criança desenha somente linhas, sem
se preocupar com imagens, não tendo consciência de
que as mesmas podem representar objetos, sendo
grafadas em forma de mandalas, radiais e sóis.
Realismo fracassado ou incapacidade
sintética:inicia-seentre três e quatro anos, quando a
criança descobre a identidade forma-objeto e procura
reproduzir esta forma, as
produções,e os os
elementos se justapostõee não se coordenam num
todo. A criança dá destaque maior para o queacha
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importante, exagerando ou omitindo partes, segundo
o seu ponto de vista.
Segundo o Referencial Curricular Nacional de
Educação Infantil(1998, vl.3), no final do seu primeiro
ano de vida, a criança já é capaz de produzir seus
primeiros traços gráficos, sendo muito mais
movimentos do que como representações. É a fase
dos rabiscos, das garatujas, devendopropiciar a
criança a exploração e experimentação do
movimento, assim irá ampliar o conhecimento de si
próprio, do mundo e das ações gráficas.
A criança antes de conseguir representar
graficamente o seu mundo visual, ela já reconhece e
identifica nele qualidades e funções, com o seu
desenvolvimento ela passa a controlar o gesto e
passa a coordená-lo com o olhar e começa a registrar
formas gráficas e plásticas mais detalhadas. Todas as
crianças possuem um potencial em relação à
aprendizagem em Artes Visuais em que a educação
pode e deve atuar. A educação em Artes Visuais não
tem como premissa formar artistas e sim crianças
sensíveis ao mundo e conhecedoras da linguagem da
arte.
O RCNEI (1998,VL.3), nos descreve que Viktor
Lowenfeld utilizou o termo garatuja, para denominar
os rabiscos produzidos pelas crianças na fase inicial
de seus grafismos. Na educação infantil sabemos que
o educadordeve trabalhar todas as modalidades
artísticas com a finalidade de diversificar a ação das
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crianças na experimentação de materiais, do espaço
e do próprio corpo, porém o desenvolvimento do
desenho merece destaque por sua importância no
fazer artístico e na construção das demais linguagens
visuais
(pintura,
modelagem,
construção
tridimensional, colagens).
O desenvolvimento do desenho vai evoluindo
dos rabiscos iniciais da garatuja para as ordenadas,
surgindo os primeiros símbolos. Imagens de sol,
figuras humanas, animais, vegetação e carros, entre
outros. Na fase da garatuja, a criança desenhaporque
sente prazer ao constatar os efeitos visuais que essa
ação produz, com o decorrer do desenvolvimento os
seus gestos, vão se modificando e começa a produzir
marcas e representações mais organizadas.
Conforme vai passando o tempo às garatujas
que representava movimentos rítmicos de ir e vir, já
vai se ordenando e passa a se referir a objetos
naturais, objetos imaginários ou mesmo a outros
desenhos e assim gradualmente vai inovandoe
experimentando, repetições e combinações de
elementos gráficos de início
soltos e com
significações, e, mais tarde,com organizações mais
precisas.
No momento em que a criança desenha ou cria
objetos ela também brincam de “faz-de-conta” e
verbalizam
exprimindo
assuas
capacidades
imaginativas, desenvolvendo a forma de sentir e
pensar sobre o seu meio que vive.
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A criança no início de seu desenvolvimento do
ato de desenhar, ela tem a hipótese que o desenho
serve para imprimir tudo o que ela sabe sobre o
mundo estando vinculada a algumas fontes, a sua
experiência junto a objetos naturais (ação física e
interiorizada); e em relação aos seus próprios
desenhos e de outras crianças e adultos; o contato
visual de diferentes objetos simbólicos do universo
circundante; as imagens que cria.
No período da simbolização, a criança assimila
códigos de representação das imagens do entorno, e
passa a considerar que o desenho serve para imprimir
o que se vê e assim por meiodo desenho, a criança
cria e recria as formas expressivas, integrando
percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade,
apropriadas pelas leituras simbólicas de outras
crianças e adultos.
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FORMAÇÃO DOCENTE PARA O USO CRÍTICO E
REFLEXIVO DAS TDIC NA ESCOLA
Luiz Costa Benites de Lima

Será abordada inicialmente a escola e as
demandas que sobre ela recaem atualmente, com
enfoque na ideia da formação crítica e reflexiva, mas
que tipo de formação daria ao professor condições de
avaliar criticamente as TDIC?
Escola contemporânea: nova realidade, novas
atribuições e uma eminente necessidade de
mudança com implicações na prática e na
formação docente
Almeida (1999) lembra que hoje em dia os
tempos são outros e que a demanda por mudança
na/da educação formal recai sobre uma escola que,
em muitos aspectos, assemelha-se, ainda, à jesuítica.
Embora na Lei n. 9394/1996, que estabelece
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu
Artigo 22 atribua à Educação Básica a finalidade de
desenvolver o educando, assegurando-lhe formação
comum indispensável ao exercício da cidadania,
fornecendo-lhe meios para progredir no trabalho e em
estudos posteriores. Velhas práticas ainda se
verificam na escola dos dias atuais.
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Para Tedesco (1998) a escola do futuro nela
prevista ainda não vigora. O desenvolvimento
tecnológico que marca a sociedade desde o início do
século, situa a escola à margem deste, onde Valente
(1993b) afirma que a escola vem produzindo,
indivíduos que não consegue acompanhar a dinâmica
de desenvolvimento da sociedade e não está
preparado para trabalhar em seu sistema produtivo, o
“educando obsoleto”.
As novas tecnologias vem transformando o
universo cultural no qual estão imersos crianças e
jovens em idade escolar. Segundo Belloni (1999) esta
familiaridade com recursos tecnológicos poderia ser
utilizada para a educação dos mesmos.
Anteriormente era a televisão, hoje são o computador
e os celulares, cada vez menores e mais potentes
com acesso à Internet e redes sociais, contribuindo
assim para o surgimento de novos modos de
interação, cultura e outras facilidades.
Analisando uma situação escolar envolvendo
um professor da “geração pré-hipertextual” e alunos
da “geração digital”, descrita por Barreto (2002), onde
o novo perfil dos estudantes deveria ser considerado
pela Educação.
O corpo com que a escola opera é o
dissecado. Morto, portanto. Um
sistema a ser estudado, em
perspectiva analítica, pelos corpos
vivos.
Um
sistema
do
qual
inegavelmente fazem parte os
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hormônios, em ebulição na pré
adolescência. Uma parte que não
caberia hipertrofiar, embora esteja
inegavelmente ali, na base da
produção daquele grupo [de alunos]
(BARRETO, 2002, p. 78).

A escola que se conhece parece não
responder ao desafio dos novos tempos, faz-se
necessária à democratização da sociedade, segundo
a UNESCO (2004). Para Tedesco (1998) a escola de
hoje não está preparada para as novas demandas.
Faz-se necessário motivar os professores a buscar
formas inovadores de ensino e renovar a escola.
Ensinar e aprender utilizando tecnologias é um
desafio para a escola e os professores, mas para o
aluno também que acredita que os meios
comunicacionais são somente como entretenimento,
a escola precisa oferecer um diferencial. Presumindo
que novas linguagens modelam e enriquecem o
universo infanto-juvenil, Belloni e Subtil (2002, p. 71)
ponderam que “só a instituição escolar, presa em
suas certezas e precariedades, não consegue
integrar em seu cotidiano essas novas formas de
comunicação”.
Afirma Tardif (2002, p. 268) que “embora seja
possível manter os alunos fisicamente presos numa
sala de aula, não se pode forçá-los a aprender”. A
escola não consegue mais motivar os seus alunos,
seja pela falta de sintonia com os alunos da geração
digital Barreto (2002), seja pela perda da capacidade
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por Tedesco

A escola precisa mudar é o que sinaliza as
tendências da sociedade atual. A vida na sociedade
do conhecimento e da tecnologia exigem da escola a
formação de cidadãos preparados para estas novas
demandas, Gomes (2002, p. 119 e 121) nos faz refletir
sobre “como a humanidade tem se apropriado dessas
inovações e se seus benefícios são extensíveis a
todas as camadas da população” com a ressalva de
que, “em algumas de nossas escolas, não chegou
totalmente nem a era da comunicação escrita”.
Nos dias atuais a escola é mais complexa do
que parece. O assunto “escola” é denso e requer
considerações alusivas a outros âmbitos, tais como
Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais,
sistemas de ensino e políticas. Os novos modelos de
gestão, a municipalização, a política de ciclos, tudo
atua para a formação da sua identidade, de seu ethos,
definindo as práticas desenvolvidas em seu interior.
Cada unidade escolar tem as suas particularidades e
relativa autonomia, por esse motivo as antigas e as
novas atribuições que pesam sobre ela são distintas:
[...] cada escola é única, no sentido de
que atende alunos com características
e necessidades próprias e nela atuam
profissionais
com
diferentes
experiências de trabalho e de vida e
diferentes percepções de sociedade,
educação, escola, aprendizagem etc.
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As condições de funcionamento de
cada escola também variam. Cada
uma delas é um local singular de
trabalho, com seu jeito próprio de
organização do espaço físico e
distribuição de tarefas. Tudo isso,
associado ao fato de que lhe cabe
trabalhar com a produção de ideias,
conduz à necessidade de ela própria
organizar suas atividades, de forma
coletiva e criativa, para que seja um
espaço
compartilhado
de
experiências. O que lhe dá o direito de
ter autonomia não é ‘ensinar o que
quiser, da maneira como quiser e a
quem quiser’, mas o compromisso de
garantir que cada aluno aprenda o que
necessita aprender. Ter autonomia não
significa desvincular-se do conjunto de
normas educacionais básicas, mas
criar os melhores meios de aplicá-las
(VILLAS BOAS, 1998, p. 183).

Segundo Di Giorgi (2004), se os professores
continuarem entro da sala de aula com o modelo
transmissor do conhecimento, pouca coisa terá
mudado, cabe à escola na atualidade assumir e
integrar novas tarefas educativas, como discutido até
então tudo indica que a escola tem possibilidades e
limites dentro daquilo que a constitui e caracteriza.
Com a nova realidade da escola as instituições
formadoras não estão preparando o professor para
enfrenta-la e nem para assumir novas atribuições,
como poderá este profissional tornar concreto tal
Luiz Costa Benites de Lima

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

764

objetivo sem uma formação que sustente suas novas
e inovadoras práticas?
Se “formar seres humanos, cidadãos, pessoas
que saibam, que gostem de ler, de estudar, de
trabalhar com os conhecimentos, de interrogar a
tecnologia, de interrogar os saberes e os métodos
estabelecidos e de criar outros mais consistentes e
rigorosos” (LEITE; DI GIORGI, 2004, p. 136).
Barreto (2003) cita que é preciso investir na formação
de professores, formá-los para se apropriarem das
tecnologias, formá-los no e pelo trabalho com elas,
para que, assim, não lhes atribuam o estatuto de
meros instrumentos para quaisquer finalidades,
mantendo-se o foco na abordagem das práticas
pedagógicas e das políticas educacionais.
Carneiro (2002) salienta que a necessidade de
mudança da escola é sobre eminente e recai sobre os
professores, em uma época em que a vida em
ambiente familiar e profissional se alteraram
significativamente por conta dos novos meios de
comunicação. A configuração familiar não é mais a
mesma, os alunos não são mais os mesmos, a
maioria deles frequenta comunidades virtuais com
grande entusiasmo, em face de sua popularização
desde a década de 1990, a Internet abre novos
caminhos, favorecendo o surgimento de novos
anseios, novos comportamentos e novos valores. A
tecnologia digital faz com que os aparelhos
eletrônicos sejam superados dia-a-dia por modelos
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mais novos e eficientes, despertando o desejo de
consumo nos homens, da infância à idade adulta.
Neste novo cenário, os alunos “estão em outra”
e esperam uma relação diferente com a escola, ainda
que os professores sejam os mesmos e mantenham
suas “velhas” práticas, conforme salienta Belloni
(2002).
Para atender as demandas de uma época e de
uma sociedade com características próprias a escola,
instituição necessária à democratização da
sociedade, precisa mudar, porém, sem modificar as
práticas que a constituem, a escola provavelmente
pouco mudará. Deste modo, a necessidade de
mudança que recai sobre a escola recai também
sobre os professores.
Kenski (2003) e Barreto (2002) destacam para
a formação de um professor que assuma um
posicionamento crítico frente às tecnologias, onde
capacite o professor para avaliar com criticidade e
autonomia as novas tecnologias, “as tecnologias da
informação e da comunicação não podem ser
avaliadas como um fim em si mesmas, mas nos
termos da sua inscrição em um projeto de formação
profissional e de sociedade” (BARRETO, 2002, p.
142). Kenski (2003) afirma que somente uma
formação nesses moldes permitirá ao professor
desenvolver um ensino no qual os sujeitos sejam
capazes
de
posicionar-se
como
cidadãos
participativos e não apenas como consumidores de
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informações e de tecnologias e, ao mesmo tempo,
utilizar equipamentos tecnológicos.
Segundo o Parecer CNE/CP 9/2001 considera
que são raras as iniciativas dos cursos de formação
em garantir ao futuro professor a aprendizagem para
o uso das TIC. Já no Artigo 2°, Inciso VI, da Resolução
CNE/CP 1/2002, “o uso de tecnologias da informação
e da comunicação e de metodologias, estratégias e
materiais de apoio inovadores” como uma das
“formas de orientação inerentes à formação para a
atividade docente” (BRASIL, 2002, p. 01).
No Artigo 5°, Parágrafo único, dessa mesma
Resolução, indica como princípio metodológico geral
para orientação da aprendizagem a “ação-reflexãoação”, este conceito
pressupõe um professor
reflexivo. Vista sob este ângulo, a formação do
professor reflexivo poderia se unir a uma formação
crítica em TDIC. Para Zeichner (1992, p. 47),
desenvolve suas próprias teorias ao refletir individual
e coletivamente sobre as condições sociais e sobre a
sua ação nas quais ela se desenvolve.
No Parecer CNE/CP 09/2001 quanto na
Resolução CNE/CP 01/2002, onde as mesmas
abordam o plano pedagógico, dado a natureza do
trabalho com as TIC na escola, levando a pressupor
que uma formação que articule teoria e prática possa
ser produtiva, do ponto de vista de uma formação
crítica e reflexiva em TDIC. Tal articulação poderia
ocorrer, por exemplo, nas quatrocentas horas de
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prática como componente curricular a serem
vivenciadas ao longo do curso e nas quatrocentas
horas de estágio curricular supervisionado a serem
cumpridas a partir da segunda metade do curso,
instituídas pela Resolução CNE/CP 02/2002.
As Diretrizes Nacionais Curriculares, norteiam
cada curso específico, além dos documentos oficiais
acima mencionados, por exemplo:
a) Parecer CNE/CP 1.303/2001 propõe que o
licenciando em Química saiba avaliar
criticamente
materiais
didáticos
como
programas
computacionais
e
“materiais
alternativos” e tenha “conhecimentos básicos do
uso de computadores e sua aplicação em ensino
de Química” (BRASIL, 2001, p. 07);
b) Parecer CNE/CES 1.302/2001 relativo aos
Cursos de Matemática orienta que, desde o
início do curso, o licenciando adquira
familiaridade com o uso do computador como
instrumento de trabalho e com outras
tecnologias que contribuam para o ensino de
Matemática;
c) Parecer CNE/CES 1.304/2001 relativo ao
Curso de Física propõe que os formandos
saibam utilizar diversos recursos de Informática
e tenham noções de linguagem computacional;
d) Parecer CNE/CES 1.301/2001 relativo aos
Cursos de Ciências Biológicas propõe os
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formandos saibam estabelecer relações entre
ciência, tecnologia e sociedade;
e) Parecer CNE/CES 58/2004 relativo aos
Cursos de graduação em Educação Física,
indicam que os formandos saibam utilizar
recursos da tecnologia da informação e da
comunicação, de forma a ampliar e diversificar
as formas de interagir com as fontes de
produção e de difusão de conhecimentos
específicos da Educação Física e de áreas afins,
com o propósito de contínua atualização e
produção acadêmico-profissional;
f) Parecer CNE/CES 492/2001 relativo aos
cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço
Social, Comunicação Social, Ciências Sociais,
Letras,
Biblioteconomia,
Arquivologia
e
Museologia, todos propõem que os formandos
tenham competência na utilização da
informática ou utilizem os recursos da
informática ou saibam desenvolver e utilizar
novas tecnologias.
Moraes (2006) afirma que, não se vislumbra
uma formação instrumental ou técnica, que priorize os
meios em detrimento dos fins, calcada no domínio do
uso das tecnologias de informação e comunicação
como ferramentas didáticas “neutras”, mas sim uma
formação que permita ao futuro professor ampliar a
sua visão de mundo acerca das tecnologias,
modificando e, ao mesmo tempo, fortalecendo a sua
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relação com as mesmas e, de modo consciente e
crítico, optar pela melhor forma de integrá-las à sua
prática educativa. De acordo com o descrito sugerese que a formação do professor não deve se restringir
ao “uso” crítico das TDIC, estendendo-se à leitura
crítica das mesmas, assim como das mensagens
veiculadas pela mídia.
Segundo Pires (2002, p. 48), “ninguém
promove o desenvolvimento daquilo que não teve a
oportunidade de desenvolver em si mesmo”.
Podemos considerar que se um professor não utilizou
as TDIC para aprender poderá não as utilizar para
ensinar, Karsenti; Villeneuve; Raby (2008). Está
explicitada na Resolução CNE/CP 1/2002, Inciso III,
Artigo 3°, onde indica a necessidade de consistência
entre o que o estudante faz nos anos de formação e
o que se espera no campo de atuação profissional,
causando uma simetria invertida.
O uso das TDIC poderia ser assegurado pela
articulação entre as atividades teóricas e práticas
previstas na legislação educacional para a formação
docente, mas o uso “crítico” das mesmas não pode
estar restrito ao âmbito pedagógico. Para Barreto
(2003), a formação do professor “com” TDIC, no e
pelo trabalho com as mesmas, lhe permite construir
um olhar crítico, evitando atribuir a essas tecnologias
o estatuto de meros instrumentos para quaisquer
finalidades,
propiciando-lhe
não
apenas
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conhecimentos teórico-práticos que lhe dê condições
de escolha (adotar ou não as tecnologias).
Pérez Gómez (1997), afirma que como prevê
a racionalidade técnica, não pode se limitar à
aquisição
de
conhecimentos
instrumentais
dissociados da prática e do contexto educacional. É
importante ressaltar a necessidade de o professor ir
além da técnica, refletindo criticamente sobre a sua
atuação num dado contexto social, sem diminuir a sua
importância, Zeichner (1992) e tendo como modelos
professores formadores que utilizem mais do que
uma “pedagogia transmissiva” de acordo com
Karsenti; Villeneuve; Raby (2008) ou promovam a
“virtualização do ensino” que para Valente (1999a) a
virtualização do ensino ocorre quando se faz uso de
recursos tecnológicos dentro de uma proposta
pedagógica de transmissão de conhecimentos ao
aprendiz pelo uso da TDIC em sala de aula.
A formação crítica e reflexiva permitirá ao
professor encarar o desafio de utilizar as TDIC como
ferramentas para uma educação transformadora e
para avaliá-la criticamente.
Elementos para a inclusão das TDIC no currículo
dos cursos de formação de professores
Não permitir que os futuros professores tenha
acesso a uma formação que lhes permita reconhecer
as potencialidades e as características dos meios de
comunicação e de informação, assim como lidar
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satisfatoriamente com os mesmos, é aumentar ainda
mais o fosso existente entre as classes.
[...] o analfabetismo já não se restringe
à leitura e à crítica dos códigos
escritos. Inclui, cada vez mais, os
códigos técnicos, cibernéticos, os
quais também são, a meu ver, direitos
de cidadania, e os professores
precisam ter esses direitos garantidos
em
sua
formação
enquanto
educadores (MORAES, 2003, p. 137).

A formação inicial, pode se colocar como
momento no qual os futuros professores poderiam
assumir novos posicionamentos em relação às TDIC
e seu papel na Educação, enquanto período que
antecede o ingresso do profissional docente na
carreira, sendo este um argumento favorável à
incorporação dessas tecnologias ao referido período.
Não
bastam
ao
professor
saberes
instrumentais do tipo “Noções de Informática Básica”,
para utilizar as TDIC com segurança. Para Tedesco
(1998) e Kenski (2003) a segurança no qual tratamos
é a que permite ao professor vencer o sentimento
defensivo em relação às tecnologias, que percebe ora
como concorrentes, ora como ameaça, ao invés de
aliadas. Se os atores não as aceitarem e não se
envolverem em sua própria construção, a de se
destacar um aspecto importante, as inovações não
terão chance de sucesso Veiga (2003).
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Ao utilizar as TDIC individual ou coletivamente
quando se pensa na formação de um indivíduo que
seja capaz de decidir e de agir conscientemente,
autonomia, criticidade e segurança tornam-se
correlatos, esses adjetivos veiculam a ideia de uma
formação crítica e não alienante.
[...] contribuiria para a superação da
ignorância informática de que muitos
professores são vítimas, nos dias
atuais. Ignorância essa que os levam
a assumir uma atitude, muitas vezes,
técnica e mecanicista em relação ao
uso das tecnologias, em lugar de
promover um uso crítico e não
alienante (MISKULIN, 2003, p. 223).

Apesar de viverem em uma “sociedade
midiática” não se pode esperar que futuros
professores adquirissem conhecimentos ou reflitam
sobre as TDIC, segundo Kosik (2002), esse processo
não é espontâneo ou automático, pois a realidade
percebida é fenomênica, o autor chama a atenção
para a falsa realidade captada pelos sentidos do
homem. Para ele, “o mundo da pseudo concreticidade
é um claro-escuro de verdade e engano” (2002, p.
15), onde “a representação da coisa não constitui
uma qualidade natural da coisa e da realidade: é a
projeção, na consciência do sujeito, de determinadas
condições históricas petrificadas” (2002, p. 19). É
preciso mais do que simplesmente vivenciá-la ou
percebê-la no plano imediato, para conhecê-la.
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O professor deve ter um olhar analítico e crítico
sobre a sua prática, ao mesmo tempo em que toda
ação é situada, isto é, acontece em uma época e
contexto específicos dado que nenhuma ação no
campo da Educação é neutra. É fundamental que os
professores tenham consciência das possibilidades e
dos limites do computador. O professor necessita de
conhecimentos e vivências em espaços formativos,
para assumir um posicionamento crítico em relação
às tecnologias. Vivências possibilitam a utilização da
Internet e a do computador como ferramenta para a
aprendizagem do aluno, superando a condição
restrita de usuário que não as adota, conforme
salienta Marinho; Lobato (2008).
Para
que
os
professores
tornem-se
profissionais conscientes, no uso das TDIC pelo
professor da Educação Básica acontece “em
contexto”, ou seja, é situado histórica e socialmente,
sendo este um motivo para formar professores que
tenham condições de assumir um posicionamento
crítico e que, abandonando a condição de “usuários
ingênuos das tecnologias” (KENSKI, 2001, p. 77),
capazes de utilizá-las no contexto próprio de suas
práticas.
O professor deve ter segurança, criticidade e
autonomia, refletindo sobre suas ações, deixando de
ser um mero executor de tarefas. Para Carneiro
(2002) utilizar o computador com autonomia sem
receio de ser superado pelo aluno nessa tarefa.
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Autonomia para vencer a resistência que o
sentimento de desconfiança provoca, e segurança no
sentido de autoconfiança de alguém que está
disposto a correr o risco, a inovar, a conhecer o novo,
como contraponto à heteronomia, como negação da
dependência, Belloni (1999).
Se o futuro professor utilizar o computador, a
Internet e seus recursos da mesma forma que utiliza
giz, lousa e livro didático, sua prática não será
inovadora, uma vez que se mantém voltada aos
mesmos fins e fundamentada nos mesmos
pressupostos. Assim, um professor que antes
buscava
transmitir conhecimento ao
aluno
compreendendo a aprendizagem como acúmulo de
conteúdos “ensinados” continuará a fazê-lo “com”
tecnologias. Os futuros professores necessitam de
conhecimentos sobre as relações educativas que se
estabelecem pelo uso do computador, sendo este um
fator que remete a outro, o da abordagem pedagógica
que orienta o uso do computador pelo professor em
contextos escolares.
Considerações Finais
É possível concluir a necessidade de
aprimoramento especialmente no que diz respeito à
capacitação do futuro professor de geografia para o
uso das tecnologias da informação e comunicação
em seu fazer pedagógico dos processos e práticas de
formação inicial no âmbito dos Cursos de Licenciatura
e de Pedagogia. Após a análise dos dados, aponta-se
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para a centralidade da Proposta Pedagógica e
Curricular de cada curso o papel dos atores
envolvidos neste processo e de que forma ela se
traduz e se efetiva através de cada disciplina e a
articulação entre teoria e prática como eixo norteador
do processo formativo.
O coletivo de professores com qualificação
profissional e senso de inovação comprometidos com
a formação daqueles que lhe são confiados é a
excelência nos processos formativos onde passa
também pela gestão dos aspectos organizacional e
didático pedagógico.
Tanto por parte dos professores formadores
quanto dos alunos formandos, é imprescindível para
uma ação docente bem sucedida, para a constituição
do profissionalismo docente, o desenvolvimento de
competências, tais como visão contextualizada e
sistêmica da escola, gestão das situações adversas,
capacidade de mobilizar recursos cognitivos e atitude
proativa no enfrentamento. Entende-se que a
dinâmica formativa se efetiva através da inter-relação
formador formando.
A formação continuada ganha papel de
destaque, portanto, não finda na formação inicial, mas
se estende no decorrer da trajetória do professor, pois
se acredita que essa constituição é uma constante
transformação. O professor em exercício deverá
traçar o seu próprio projeto formativo, deduz-se que
os dados e as reflexões ora apresentados podem ser
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esclarecedores
para
a
constituição
do
profissionalismo docente sem, no entanto, serem
passíveis de generalização.
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O PROJETO “CRIANÇAS COMO NÓS”
Luzia de Souza Rosa

A ideia do Projeto “Crianças como nós” nasceu
em decorrência do nosso trabalho na escola pública,
da participação nas discussões dos professores do
Ensino Fundamental do Ciclo I no intervalo, nos
horários de Trabalho Pedagógico Coletivo, nas
reuniões para o Planejamento e avaliação do Projeto
Pedagógico da Escola.
Nesses momentos de reflexão, os educadores
relatavam suas dificuldades para trabalhar com o
grupo de aprendiz. Eles atribuíam o problema à falta
de atenção e concentração dos alunos durante as
aulas, principalmente, quando as crianças voltavam
do intervalo e próximo do final do expediente.
A volta das crianças do intervalo era apontada
como um momento de grande dificuldade para
continuar a sequência didática iniciada antes da saída
dos alunos, isto porque na maioria do tempo
disponível até o final da aula, o professor precisava
dedicar-se a amenizar os conflitos ocorridos durante
o intervalo entre alunos do mesmo grupo e de séries
diferentes.
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Em suma, os professores sentiam-se
incapazes de dar conta da aprendizagem de todos os
alunos. Os problemas de conflitos no intervalo e a
desatenção em sala de aula cresciam dia após dia.
Os professores sentiam-se frustrados, pois não
conseguiam resolver o problema o que, segundo eles,
impedia de seguir suas rotinas de trabalho conforme
o planejado. O professor precisava ensinar e as
crianças mostravam-se desatentas.
Como parte do grupo e também por
vivenciarmos o problema, sentíamos a necessidade
de ajudar a mudar essa situação, mas, silenciávamos
diante da posição pessimista e de desânimo de
alguns colegas. Entretanto, não parávamos de pensar
como intervir no problema de desatenção dos alunos.
E perguntávamos: o que fazer para ensinar bem para
que todos aprendam bem?
No meio da situação de conflito entre os alunos
(na hora do intervalo), entre os próprios alunos e
alunos e professores na sala de aula, do desânimo
desses por não encontrarem uma saída para o
problema e assim garantir o ensino e a aprendizagem
de qualidade para todos, propusemos os encontros
pedagógicos. Os encontros deveriam ser entendidos
como espaço reflexivo, não mais para ouvir todos os
dias os mesmos problemas, mas, todos no mesmo
barco, um ajudando o outro, procurarmos o “como”
resolver o problema e trabalhar em sala de aula.
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O assunto atenção e concentração, objeto de
reflexão da maioria dos professores, tornou-se
prioridade a ser resolvida na escola e na sala de aula.
A partir das leituras e discussões na escola e
da participação no Projeto “Escola da Família”,
começamos a pensar em uma estratégia para
resolver o problema da desatenção e da falta de
concentração das crianças, surgindo a ideia de propor
aos pais dos alunos a fabricação dos brinquedos e de
garantir um tempo para que pudessem brincar com
eles.
Teve início o planejamento do projeto que foi
desenvolvido na Escola Estadual “Jorge Saraiva” em
2011, em uma sala de aula com trinta e cinco alunos.
O Projeto “Crianças como nós” em prática
Planejar todas as ações é fundamental se
desejamos apoiar o desenvolvimento das crianças no
brincar, até porque o professor precisa ultrapassar a
visão de que brincar na escola não envolve
planejamento, organização e clareza quanto ao que
se pretende. Na realidade, precisamos ter em mente
que: O aluno necessita sentir-se emocionalmente
bem no espaço que ocupa e na relação com os
adultos e as outras crianças presentes, e precisa
querer brincar. É preciso organizar oportunidades
para a realização de brincadeiras diversificadas
segundo os interesses de diferentes grupos, deixando
as crianças circularem pelos ambientes.
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Quando pretendemos, por exemplo, trabalhar
com a linguagem verbal, seja oral ou escrita,
podemos ensinar os alunos a escrever o nome dos
brinquedos e das brincadeiras, descrever um
brinquedo, escrever o nome do seu favorito. Desta
forma, estamos favorecendo a comunicação das
crianças com as tarefas curriculares cotidianas,
estamos estimulando a conversa em grupo em
situações informais e em situações formais,
possibilitando o brincar com as palavras, garantindo a
prática da linguagem escrita.
Analisamos a princípio as observações a
respeito das queixas dos professores, que também
eram nossas, com a Diretora Jorge Saraiva-Mary
Lucy Hessel e a Coordenadora Pedagógica Rosa
Maria Zamariolli. Discutimos a seguir o objetivo do
projeto: intervir no problema da falta de atenção e
desinteresse dos alunos através da inclusão das
brincadeiras e jogos infantis na rotina da aula.
A ideia inicial era ter uma oficina para os pais
construírem os brinquedos na própria escola, mas, a
diretora argumentou que não havia espaço e sugeriu
que cada pai construísse o brinquedo em casa e o
trouxesse pronto. Assim ficou acertado.
Em seguida, organizamos uma lista de material
para a confecção do brinquedo e a diretora permitiu o
uso dos materiais da escola, como: durex, barbante,
papel espelho e cola. Ficou decidido que a
coordenadora tiraria cópia das fotos que fossem feitas
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ao longo do projeto. A senhora Bethe, funcionária
readaptada que executa tarefas relativas ao material,
ficou responsável pela distribuição e recebimento dos
materiais e dos brinquedos.
Durante a reunião de pais e mestres, no
segundo bimestre, conversamos sobre os problemas
que algumas crianças tinham em relação à
aprendizagem, em razão da falta de concentração.
Explicamos aos presentes a importância da atenção
para uma boa aprendizagem e propusemos que
construíssem brinquedos para seus filhos como uma
tentativa para modificar aquela situação.
A seguir, apresentamos alguns brinquedos,
lemos e analisamos textos sobre o assunto. Logo
surgiu uma lista de interessados para por a mão na
massa.
Para dar sequência ao projeto foi fornecido aos
pais os materiais e os textos com instrução de como
fazer o brinquedo, conforme propõe Zats e
colaboradores (2006). Ficou decidido também
quantos brinquedos cada pai ou mãe produziria e
quando eles seriam entregues na unidade escolar.
Enquanto a produção dos brinquedos ocorria
em casa, as crianças traziam informações de quantos
brinquedos os seus pais estavam fazendo e sobre as
dificuldades que estavam encontrando. Na sala de
aula, discutíamos as soluções para os problemas,
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fazíamos listas dos brinquedos e conversávamos
sobre as regras de como e quando utilizá-los.
Com isso, as crianças aprendiam a escrever o
nome dos brinquedos, faziam desenhos e planos para
brincar. O interesse dos alunos podia ser observado
também quando traziam para a aula propostas de
construção de novos brinquedos como: bilboquê, vai
e vem, pé de lata, carrinho, bolsinha feita de fuxico,
robôs e aprendiam a escrever o nome do brinquedo
favorito.
“A utilização do jogo potencializa a
exploração e a construção do
conhecimento por contar com a
motivação interna, típica do lúdico,
mas o trabalho pedagógico requer a
oferta de estímulos externos e a
influência de parceiros, bem como a
sistematização de conceitos em outras
situações de não jogos”. (Kishimoto,
2011, página 42).

No início do terceiro bimestre, recebemos os
brinquedos. Foi uma alegria! Eles passaram a fazer
parte do trabalho em sala de aula.
Decidimos uma rotina sobre quando brincar,
três vezes por semana no final da aula. A escolha do
brinquedo também foi decisão do grupo, ora, as
meninas pegavam as bolsas para desfilar, ora,
meninos e meninas utilizavam os mesmos
brinquedos. Na maior parte dos dias concluíamos a
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rotina prevista para a aula e ainda tínhamos vinte
minutos aproximadamente para brincar.
No final do terceiro bimestre, na reunião de
pais, o tema principal foi a importância do brincar. A
mensagem utilizada para motivar os pais e fazê-los
refletir sobre o assunto foi a de Ivan Cruz:
“A criança que não brinca não é feliz:
ao adulto que quando criança não
brincou, faltou-lhe um pedaço no
coração”. (Cruz, 2011).

Dando continuidade ao que foi planejado para
a reunião, os pais foram brincar com o bilboquê. Após
o tempo combinado para a brincadeira retomaram
para os seus lugares e cada um falou relatou sua
experiência ao participar do projeto.
Os pais receberam os bilhetes escritos pelas
crianças. Cada um escreveu sobre o que achavam de
si, suas qualidades, quais as brincadeiras e
brinquedos prediletos. Após lerem os bilhetes, os pais
escreveram para o seu filho.
Todas as atividades na sala de aula e nas
reuniões de pais e mestres foram documentadas por
fotos (ANEXO 2) e os textos dos alunos e pais foram
organizados em um caderno.
O projeto foi apresentado em 2011 na Mostra
Cultural da Escola Estadual “Jorge Saraiva”.
Elaboramos um mural com fotos das crianças,
formando o mapa do Brasil e em volta foram colados
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os bilhetes que os pais escreveram para os filhos na
reunião do terceiro bimestre. Na frente do mural
ficaram em exposição os brinquedos elaborados
pelos pais. A comunidade pode ver a produção dos
pais e dos seus filhos.
Análise do projeto e seus resultados
Ao longo do ano, pudemos observar que a
incorporação dos brinquedos e brincadeiras na rotina
das aulas levaram os alunos a dedicarem-se mais aos
seus trabalhos uma vez que desejavam ter o
momento do brincar. Isso melhorou o desempenho da
maioria, em razão do estabelecimento prévio da
regra: para poder brincar no final da aula era preciso
aprender e mostrar o trabalho bem feito.
Além disso, a maioria das crianças tinha um
propósito ao brincar: por exemplo, acertar a bolinha
do bilboquê inúmeras vezes sem errar, pois se
errassem tinham que passar o brinquedo a outra
criança. Atenção e concentração eram obrigatórias
para conseguirem o que desejavam, tanto ao fazer
suas tarefas, como para brincar.
Às vezes, as brincadeiras eram em grupo com
os robôs ou então as meninas inventavam
brincadeiras como desfile, fazer compras etc.,
conversar do que brincar, trocar os brinquedos e
inventar brincadeiras em grupo era comum. As
relações entre os alunos melhoraram. O ambiente na
sala era de paz.
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Foi possível observar as crianças e suas
conquistas: autonomia, responsabilidade, atenção,
concentração, tanto na hora da brincadeira como
durante a rotina da aula. A regra estabelecida ao
brincar de forma espontânea acabou sendo
transportada para a sala de aula.
Mesmo os alunos que ainda mostravam-se
desatentos durante a aula, nas situações de
brincadeira eram capazes de brincar com atenção,
concentrados, jogando dama ou xadrez por longo
tempo.
Ao manifestaram seu prazer em construir os
brinquedos em casa, os pais aproximaram-se mais de
seus filhos e da escola, fato comprovado pela maior
participação durante as atividades programadas para
as reuniões de pais e mestres.
Nos bilhetes aos filhos também ressaltaram a
mudança de atitude das crianças e a importância da
contribuição do projeto para essa conquista, e,
registraram além das recomendações sobre estudar,
respeitar a professora, que a partir daquele momento,
eles buscariam mais tempo para brincar com os seus
filhos.
As brincadeiras, os jogos permitiram que as
crianças exercessem sua criatividade e autonomia.
Elas decidiam com o que e como brincar, escolhiam
os seus parceiros, criativamente inventavam
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brincadeiras, trabalhavam com situações novas e
conviviam com diferentes parceiros.
De uma forma lúdica, conforme aconteceu no
projeto, as crianças foram motivadas a escrever: os
bilhetes, as listas dos brinquedos que estavam sendo
elaborados pelos seus pais, sobre os brinquedos que
gostavam mais. Os textos escritos comprovam que
atendido o seu interesse, o brincar, a criança tornouse um promotor da sua aprendizagem.
Os acordos estabelecidos e seguidos por todos
de só brincar após o cumprimento das rotinas, de
respeitar os colegas, a exigência de atenção aos
deveres e o estabelecimento do diálogo entre as
crianças, os pais e a professora, favoreceu a troca de
saberes e experiências e trouxe outras dimensões
para a sala de aula, como a da imaginação e da
criação, do respeito ao outro, da afetividade, além é
claro, da prática cotidiana de ensinar e aprender.
Assim como no Programa “Escola da Família”,
pudemos testemunhar no Projeto “Crianças como
nós” quanto o ser humano é feliz e livre de estresses
quando está a brincar e o quanto é bom participar e
observar as pessoas brincando de cambalhotas, pular
corda, bola pula-pula. Esses são momentos que
podemos afirmar que a qualidade de vida acontece.
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TEATRO DE FANTOCHES
Maria Inês da Silva de Oliveira

RESUMO
A arte está presente na vida humana desde os
passados mais remotos agregando várias formas de
expressão. Este estudo se direciona na arte teatral e
procura apresentar a importância de seu emprego na
educação. Através da arte cênica se observa uma
maior inclusão entre as crianças, e trabalha o
desenvolvimento da timidez, da oralidade, da
autoestima, e da criatividade. A pesquisa fundamenta
por meio de uma ampla referência de autores e
pesquisadores que abordam o teatro como
importante no desenvolvimento pedagógico. Dividese em três capítulos, referenciando a origem histórica,
a arte cênica no Brasil seus conceitos e definições, a
inclusão da arte no processo de ensino e os
benefícios do teatro de fantoche na educação.
Palavras-Chave: Arte Cênica; Educação; Teatro de
Fantoche; Criança.
ABSTRACT
The art is present in human life since ancient past
adding various forms of expression. This study directs
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the theatrical art and seeks to present the importance
of their use in education. Through the scenic art is
observed greater inclusion among children, and works
the development of timidity, of orality, self-esteem,
and creativity. The research is based through an
extensive reference authors and researchers who
approach the theater as important in educational
development. It is divided into four chapters,
referencing the historical origin, the scenic art in Brazil
its concepts and definitions, the inclusion of art in the
teaching process and the benefits of puppetry in
education.
Keywords: Scenic Art; Education; Puppetry; Child.
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos o ensino de Artes Cênicas
ganhou espaço no meio educacional, com isso surge
à necessidade de um trabalho mais acentuado,
direcionado para o desenvolvimento do educando
que busca aprendizagem necessária para inteirar
suas necessidades e compreensão de maneira
coerente para integra-lo a sociedade atual.
Segundo Barbosa (1997) o teatro hoje é
considerado fator importante no desenvolvimento
humano, e as instituições de ensino precisam
elaborar métodos de adequação para desenvolver
este processo de ensino de forma a gerar aquisição
de conhecimentos e que possam ser inclusos na
grade escolar como prática educacional de progresso
Maria Inês da Silva de Oliveira
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individual e social, que cada aluno necessita para seu
desempenho escolar.
A Arte possibilita ao aluno manifestações de
diversas formas do saber sensível. O uso de
linguagens artríticas possibilita ao aluno criação e
recriação de incontáveis possibilidades de expressão
por meio de sua capacidade criadora. Na intenção de
obter uma pratica pedagógica concreta a Arte Cênica
deve ser desenvolvida de maneira organizada, capaz
de levar aos estudantes o entendimento e a
importância dessa disciplina como método de ensino
e aprendizagem.
Entre as inúmeras possibilidades de expressão
e criação, a linguagem da Arte Cênica, apresenta de
maneira integrada e mais complexa diante das
demais linguagens correntes no mundo da Arte, uma
vez que, a linguagem teatral desenvolve habilidades
que possibilitam a expressão através do corpo, sendo
este o elemento principal na representação da
dramaturgia. Este conteúdo por ser mais complexo
exige do aluno mais habilidades, tendo como principal
aspecto desta linguagem a excelência.
A Arte Cênica favorece o desenvolvimento
integrado do aluno, privilegiando não somente seu
potencial, mas suas emoções, seus conhecimentos e
a sua subjetividade. Este aspecto educacional da à
criança momentos possíveis de se ver em outro
mundo, onde pode ser mostrado aspecto de sua
personalidade, de seu comportamento individual ou
Maria Inês da Silva de Oliveira
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com trabalho em grupo. Trabalhar o teatro na
educação infantil incentiva à criança a improvisar, a
coordenar a socializar, a memorizar, a criar, a ler e
ainda melhora o vocabulário e sua habilidade oral.
Diante desta percepção sobre o significado e a
necessidade da Arte Cênica como veículo de
conhecimento e manifestação cultural, este trabalho
busca compreender como a arte teatral está
vinculada as práticas pedagógicas, e seu reflexo
sobre o desenvolvimento da potencialidade das
crianças.
Considerando o trajeto histórico da Arte e suas
consequências, buscamos investigar como essa
linguagem está presente e quais seus benefícios para
a educação. Pretende-se analisar as ações
educativas e suas relevâncias no quesito
aprendizagem de forma a envolver a arte cênica e
diagnosticar em quais momentos e, como os
professores desenvolvem esta prática educacional.
O trabalho é fundamentado em uma análise
dos Parâmetros Curriculares Nacionais e em autores
que contribuem com reflexões sobre conceitos e
definições desde os primeiros momentos da história
até a prática pedagógica com a arte cênica na
educação, busca também investigar quais as técnicas
utilizadas pelos professores em salas de aula. A partir
de referências bibliográficas buscamos também
identificar quais contribuições o teatro de fantoches
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agrega a educação e qual a sua relação no ensinoaprendizagem.
CONCEITO E DEFINIÇÃO
Perspectiva Histórico Cultural
Desde a existência do ser humano na terra há
indícios da arte e no decorrer da história assumiu-se
vários aspectos e utilidades, que vai desde ilustração
até expressar emoções, ideias, sentimentos, ou na
explicação da história do homem.
Cada época da história houve manifestações
artísticas deixadas pelo povo em sua existência. A
mais antiga manifestação artística catalogada são as
pinturas rupestres no período pré-histórico
Na Grécia e em Roma ainda na antiguidade
eram classificados como arte: a dança, o teatro, a
pintura, a música, a oratória e a poesia. Assim
considera-se que o surgimento da arte está
relacionado com a evolução do homem, tendo como
atividade de expressão criadora o desenhar, o pintar
e o modelar.
Os gregos tinham a arte como à busca pela
perfeição, eles buscavam na representação de suas
artes o mais fiel e meticuloso possível. Suas obras
eram voltadas para o tempo presente, a natureza era
tida como visão de contemplação e sempre
representada com precisão. A beleza, o amor e o
racionalismo eram sempre ostensivos na criação.
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Os egípcios tinham na arte a ligação com os
deuses, com os espíritos. A busca pelo divino era
padronizada esteticamente por todos os artistas em
seu processo de criação. Ao esculpir nas pedras os
egípcios representavam os deuses e os faraós em
posição de serenidade, sem indicar emoção alguma.
As figuras compostas dava a impressão de
majestade, de força. Os egípcios destinavam suas
artes às tumbas e aos mortos, pretendiam traduzir
nas esculturas a ilusão de imortalidade, devido ser
fixados pela vida pós a morte.
A igreja católica com seu crescimento e
domínio significativo, intervia para reprimir as
ciências, os estudos e as produções artísticas, com o
intuito de favorecer o cristianismo. Segundo CRUZ
(2009, P. 16) “sendo toda produção que não seguisse
tal rigor temático e ideológico duramente suprimido”.
Nesse período houve um domínio da
arte bizantina, uma arte cristã do
império romano do oriente que
abrangia arquitetura (cúpula), pintura
e
mosaico
com
caracteres
bidimensionais e simbolismo. Além da
arte gótica e românica, otoniana,
dentre outras. (CRUZ, 2009, P. 16-17).

Segundo a autora com o Renascimento houve
a transição da Era Medieval para a Moderna. Este
período da baixa idade Média foi marcado por
transformações e conspirações contra a Igreja o que
galgou a libertação intelectual e cultural. Artistas
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mesmo os financiados pela Igreja Católica ocultavam
em suas obras diversos conhecimentos como a
metafisica e astrologia. Estes artistas contribuíram
para estudos posteriores relacionados à anatomia,
mecânica, hidráulica dentre outras áreas do
conhecimento humano e para o surgimento da
Modernidade.
Nesse
movimento
renascentista,
artistas como Da Vincci, Botticelli,
Michelangelo e Rafael lideraram um
resgate estético ao período clássico da
arte antiga, inspirando-se nos gregos
e seu antropomorfismo, e de certa
forma, também o simbolismo e
gnosticismo e suas pinturas assumem
aspectos ainda mais elevados,
enquanto o conhecimento e as
ciências
começam
a
aparecer
novamente, mesmo ainda sendo
suprimidos. (CRUZ, 2009, P. 17).

Fonterrada (2008) relata que a partir do século
XVII surge na Europa à modernidade, que logo ganha
proporções mundiais. A Idade Moderna é marcada
pelo pensamento cartesiano onde atitudes de
reflexão, busca pela verdade, questionamento
constante, deixa de lado a era medieval e sua
obscuridade. Nesse contexto o homem passa a ser
considerado o centro do Universo. Os artistas
rompem as tradições anteriores, passam a se
expressar de novas formas, a razão é valorizada e
assumem uma natureza racional e real.
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No Brasil esse processo de
modernização se deu de uma forma
muito particular acompanhando o
movimento de reinvenção estrutural
estética, o grande responsável pelo
modernismo no Brasil foi Villa Lobos,
que trouxe uma tendência folclórica e
regionalista
para
sua
música,
rompendo com a estética europeia, e
criando algo genuinamente brasileiro,
enquanto Carlos Gomes seguia
fielmente a influência europeia,
principalmente de Beethoven. Villa
Lobos juntamente com Tacila do
Amaral (nas artes plásticas), Osvald
de Andrade (na poesia) e Glauber
Rocha (cinema), entre outros criaram
o modernismo no Brasil que veio
também a ter grande impacto e
absorção em todo o mundo. Em
consequência veio o pós-modernismo
através da qual as fronteiras estéticas
se desfazem novamente (CRUZ,
2009, P. 18).

Com o pós-modernismo formam as tendências
de mercado e a Arte passa a ser um produto
valorizado, o que acarreta na formação de uma
indústria de extensão mundial em caráter cultural,
segundo Cruz (2009).
Arte uma Definição Enigmática
A Arte tem a visão como crucial no processo
de apreensão e avaliação a uma determinada
representação imaginária ou real de mundo. Está
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relacionada com a sensibilidade estética e a
criatividade que o indivíduo possui capaz de
manifestos e criações de obras atraentes e
agradáveis de ver.
De acordo com o dicionário Houaiss, a palavra
se origina do Sânscrito e significa "capacidade de
dominar a matéria, ideia básica (ajustar, moldar)",
sendo esta uma ação transformadora que o homem
realiza. Segundo os latinos artis ou ars significa
maneira de agir ou ser, habilidade que se adquiri ou
algo natural. Assim considera-se arte todo
conhecimento técnico de fabricação humana
De acordo com a época ocorrem mudanças no
contexto da Arte, formas diversas surgem em acordo
à necessidade e a motivação de cada civilização ou
tempo. No entanto seu conteúdo original permanece
que é a capacidade de lidar com produtos, sendo por
meio de métodos ou materiais com o uso de
conhecimentos essenciais se dão forma a
expressões, sentimentos e ideias.
Segundo os antropólogos a Arte possui
variados conceitos, ela é parte da cultura de uma
nação, assim cada nação tem sua arte desenvolvida
relacionada à cultura local. Mello (2001, P 430) diz
que “O que é belo para determinado povo pode não
sê-lo para outros. Em suma, negar tudo isso é negar
à arte sua condição de atividade cultural e social”.
A arte aparece em todos os povos de
todos os continentes em todas as
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épocas. A arte é a necessidade
humana de se expressar de se
comunicar com seu deus, com seus
semelhantes consigo mesmo, criar e
mostrar seus mundos, mas seu
desenvolvimento, como arte, depende
da sociedade, do ambiente no qual o
sujeito
sonhante
está
imerso
(MENDES E CUNHA, 2004 P. 80).

Após o romantismo a ideia sobre arte foi
alterada, o que antes era reduzido à especialidade de
lidar com tal atividade, entendido como produto de
atividade artística, passou a ser valorizada pelo
sentimento em nível superior ao conhecimento
técnico.
A concepção de arte de Platão
repousa na própria concepção da
reminiscência, isto é, na ideia de que o
mundo real é a cópia ou simulacro do
mundo ideal. Nesse caso a arte sendo
uma espécie de cópia do mundo real
(da
natureza
e
da
natureza
transformada pela cultura) seria
inferior a este e este por seu turno
inferior ao mundo ideal. (MELLO, 2001
p. 427-428).

Conforme Mello (2001) a arte se rompeu com
o princípio platônico e passou a ser vista como escola
especial da consciência humana. Para Platão a arte
não era considerada uma manifestação plena da
ideia, segundo sua teoria objetos modificados
naturalmente eram referência de originalidade, algo
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modificado pela mão do homem não capita a forma
original da ideia com fidelidade, sendo de um nível
inferior de projeção. As modificações realizadas pelo
indivíduo teriam da ideia original, somente o material
a ser usado, como tecido ou madeira, e sua função
no olhar de Platão é secundário com significado
estético ou prático.
A Arte não possui uma linha de obediência
fixado na razão ou na lógica, nela é permitido tudo,
ela esculpiu um universo de possibilidades onde tudo
é rompido e recriado.
Ela reproduz as ideias eternas
apreendidas
mediante
pura
contemplação,
o
essencial
e
permanente de todos os fenômenos
do mundo, e conforme a matéria em
que ela reproduz, se constitui em artes
plásticas, poesia ou música. Sua única
origem é o conhecimento das ideias;
seu único objetivo, a comunicação
deste conhecimento. (Schoppenhauer
1991, P. 17)

A Arte em seu dinamismo possui uma
variedade de conceitos, onde sua manifestação tem
como base os primórdios de um povo por meio de seu
olhar, de sua cultura e de seu tempo. Schoppenhauer
(1991 P. 25) ressalta que “o artista nos permite
contemplar o mundo por seus olhos”.
Professor de Artes e sua Formação
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O ensino de Arte no Brasil iniciou-se com a
vinda da família real, com o intuito de adequar as
necessidades da corte portuguesa que se instalava
no país. Várias instituições foram construídas
principalmente no Rio de Janeiro, sede do governo da
época. No século XVII chega ao Brasil a Missão
Francesa, em 1826 é efetivada a primeira escola de
Artes no país com sede no RJ. A partir deste
momento surgiram novas instituições de Ensino
Superior, no entanto várias destas não objetivavam e
ainda não objetivam formar profissionais para atuar
como educador de Arte nas escolas.
Em 1973 foram publicados os parâmetros a ser
aplicado na formação de professores de Licenciatura
em Educação Artística. O número de instituição que
oferecia a formação era insuficiente diante da
demanda que estava em expansão na época, este
fato acarretou consequências graves conforme
respalda o autor:
Sem profissionais suficientes para
atuar neste novo curso e sem controlar
a qualidade de ensino que era
oferecido, os cursos de Licenciatura
em Arte foram se desenvolvendo,
desde sua origem, com muitas
deficiências e carências, problemas
que, ainda hoje, são percebidos em
muitas instituições que oferecem esta
modalidade de ensino. (FRANCO,
1998,39).
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A formação na área seguia o modelo de outras
licenciaturas com estrutura de formação rápida, com
dois anos de duração. Os professores formados neste
período não obtiveram conhecimento suficiente para
atuar com Educação de Arte na educação básica. Por
um longo período o curso de Arte era voltado para o
tradicionalismo. Algumas exceções como UNICAMP
(Universidade de Campinas), USP (Universidade de
São Paulo) entre outras, mantinham o curso com
duração de quatro anos.
Segundo Coutinho (2002) em 1980, evidencia
o fracasso das licenciaturas curtas e começa então a
discutir sobre o assunto. A autora ressalta que a
Licenciatura em Arte passou por um processo
avaliativo, buscando adequar aos PCN’s para
ministração de aulas no Fundamental e Médio, e de
acordo com os Referenciais Curriculares para o
ensino de aula na Educação Infantil seguindo as
normas da LDB 9394/96.
De acordo com a autora ainda existem
estilhaços dos cursos antigos de Licenciatura em
Artes no momento atual, mesmo com toda
preocupação de repensar na grade curricular na
formação acadêmica. Ela afirma que
Para que haja uma efetiva atualização
na concepção dos currículos se faz
necessário um maior compromisso
dos educadores em arte envolvidos no
processo... A questão é complexa e
não se solucionará apenas com novos
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modelos e padrões, pois envolve
posturas conceituais dos sujeitos
envolvidos, postura definida por
matizes ideológicos. (COUTINHO,
2002,155).

Segundo Franco (1998) três dimensões podem
ser observadas para aprimorar questões teóricas do
ensino num entendimento crítico e criativo: O saber
Arte; o saber fazer Arte e o saber ensinar Arte. No
entanto duas outras dimensões podem ser
acrescentadas e deveriam ser referência na formação
do educador de Arte. A política como eixo central
visando o desenvolvimento consciente crítica, com
capacidade reflexiva para atuar numa sociedade
democratizada. Outra dimensão a ser acrescentada é
iniciação
cientifica,
esta
contempla
formar
educadores pesquisadores.
A Arte no Ambiente Escolar
A Arte na escola é um fator desencadeante que
concentra desenvolver cultura, conhecimento,
criatividade, sensibilidade e liberdade de expressão.
Através deste ensino é possível trazer para o aluno o
analise, a observação e a reflexão do mundo em sua
volta.
INCLUSÃO
DA
EDUCACIONAL

ARTE

NO

PROCESSO

O Ensino de Arte e o Referencial Curricular
Nacional
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Para a educação infantil segundo o Referencial
Curricular Nacional (RCN), é composto de três
volumes. Leite Filho (2001) relata que este
documento apresenta sugestões essenciais aos
professores que atuam na educação infantil, porém o
documento a que se refere não possui caráter
obrigatório, cabe à equipe pedagógica querer ou não
incorporar as propostas por ele apresentadas.
Segundo o RCN (BRASIL, 1998) a educação
infantil deve proporcionar as crianças acessibilidade
cultural contribuinte para o seu desenvolver e sua
interação social. De acordo com este documento a
construção da identidade da criança é fundamentada
no desenvolvimento emocional, afetivo e cognitivo e
somente a educação embasada na interação social
contribui para este processo.
Publicado em 1998, pelo MEC (Ministério da
Educação e Cultura), o RCNEI (Referencial Curricular
Nacional da Educação Infantil) tem como objetivo ser
material de natureza instrumental e didático, sendo
opcional a instituição incluir por integral ou agregar a
outras propostas de ensino. Composto por três
volumes (volume I – Introdução, volume II – Formação
Pessoal e Social, volume III – Conhecimento de
Mundo).
Observam-se na termologia utilizada pelos
RCNEI termos como meio e suporte. Suporte é o
material utilizado para desenvolvimento de um
determinado trabalho (cartolina, isopor, etc.), e meio
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é o instrumento utilizado para tal finalidade (pincel,
lápis, borracha, etc.), sendo estes termos específicos
de conhecimento do profissional de Arte.
O educador que ministra Arte na educação
infantil não possui formação na área específica,
sendo ele um professor polivalente, ou seja, com
formação em pedagogia. Conforme o documento
RCNEI o professor polivalente deve ter conhecimento
de conteúdos diversos, que vão desde cuidados
básicos essenciais até conteúdos específicos do
conhecimento, contendo uma formação profissional
bastante ampla. (BRASIL, 1998).
A formação do professor polivalente expressa
o pensamento de redução na pseudoformação, sendo
que é quase impossível ter conhecimento assimilado
de diversas áreas educacionais. No entanto é
aceitável afirmar que a formação do educador
polivalente possui apenas informações extrínsecas e
mastigadas das variadas áreas de ensino. No entanto
ao ler o documento, o Referencial presume a
existência de um docente com alta qualificação,
capaz de compreender diferentes nomenclaturas,
com capacitação para moldar determinadas praticas
educacional e refletir sobre estas diariamente, ou
seja, o documento apresenta um pouco distante da
realidade uma vez que esta área educacional ainda
necessita de atenção.
Segundo o RCNEI a conceituação de Arte se
dá como “linguagem, portanto uma das formas de
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expressão e comunicação humana, o que, por si só,
justifica sua presença no contexto da educação, de
modo geral, e na educação infantil, particularmente”
(BRASIL, 1998, P. 85). Conceituar Arte como
linguagem é entendido que nela há um elemento de
comunicação, onde todas as dramatizações artísticas
comunicam algo aos indivíduos espectadores.
Adorno (1986) o ensino de Arte não deve se
limitar em como ensinar e sim em o que deve ser
ensinado aos alunos, de modo a possibilitar o uso do
pensamento.
Segundo o Referencial o ensino de Arte deve
ser articulado e embasado nos seguintes dados:
Fazer artístico: produção de trabalhos
de arte realizados pelas crianças, a fim
de propiciar o desenvolvimento de um
percurso de criação pessoal;
Apreciação: observação das obras,
articulando tanto os elementos da
linguagem
artística
quanto
os
materiais e suportes utilizados pelos
artistas. Visa a desenvolver, por meio
de observação, reflexão e prazer, o
reconhecimento, a análise e a
identificação de obras de arte e de
seus produtores;
Reflexão: considerada tanto no fazer
artístico como na apreciação. É um
pensar sobre todos os conteúdos do
objeto
artístico,
compartilhando
perguntas e afirmações que a criança
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realiza instigada pelo professor, no
contato com suas próprias produções
e as dos artistas (BRASIL, 1998, V. III
P. 91).

De acordo com esses aspectos a finalidade do
ensino de Educação Artística na Educação Infantil é
formar indivíduos conhecedores da linguagem da Arte
e sensível ao mundo. Assim entende que as escolas
de educação infantil tem a obrigação de garantir por
meio de práticas educacionais oportunidades para
que seus alunos sejam preparados e capacitados
para ampliar seus conhecimentos.
O documento orienta os educadores da
educação infantil para criar oportunidades onde as
crianças possam descobrir e explorar com liberdade
vários materiais como giz de cera, lápis, carvão, papel
entre outras inúmeras variedades. Segundo os
RCNEI imagens, histórias ou fatos do dia a dia
aumentam
as
possibilidades
das
crianças
enriquecerem seus trabalhos com temas vivenciados.
No que diz respeito à avaliação pedagógica o
documento informa que deve ser formativa,
desviando de julgamentos como certo ou errado, feio
ou bonito. O professor deve avaliar com ênfase em
fornecer elementos necessários para adequar a
prática e melhor estruturá-la.
De acordo com o RCNEI, (BRASIL, 1998) o
educador deve garantir à criança compreensão e
conhecimento as diversas formas de produção
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artística. Deve possibilitar aos educandos o uso de
diferentes materiais, respeitar as diferentes
concepções de pensamento de cada criança e
entusiasmar as crianças a trocarem experiências.
Inserir a Arte nas séries iniciais possibilita o
contato e a apoderação do conhecimento referente à
Arte por várias camadas da sociedade, o que
favorece uma maior expansão deste conteúdo
beneficiando a inserção em reflexões e discussões.
Este ensino favorece o compreendimento de
elementos ligados a obras, exigindo um esforço do
indivíduo relacionado nesse processo pedagógico.
É importante lembrar que na educação infantil
se aplica todas as diretrizes e princípios voltados para
a educação num todo, pois ela constitui a primeira
fase da educação básica. Assim segundo a LDB
9.394/96 art. 1° “A educação escolar deverá vincularse ao mundo do trabalho e a prática social”. Art. 2° “a
educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento
do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Tais
fatos levam ao entendimento de que o conhecimento
em Arte visa à introdução social no contexto produtivo
Arte Segundo os PCN’s
Para Paulo Freire (1996) ensinar não consiste
apenas em transmitir conhecimentos, mas sim criar
possibilidades de produzir e construir. O autor
defende que estas capacidades só podem ser
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adquiridas com o envolvimento de todos no processo
prático da educação, buscando algo consciente e
concreto de envolver a sociedade no entendimento de
criação e numa prática educacional positiva para este
desejado processo.
Os PCN’s consideram fundamentais a
polivalência das linguagens no currículo escolar. No
documento PCN de Arte considera princípio de
formação para cidadania não apenas o teatro mais
outras linguagens artríticas, a dança, a música e artes
visuais. Argumentam que a polivalência de
linguagens é essencial no currículo escolar. A
instituição de ensino tem como responsabilidade
decidir qual modalidade artística irá trabalhar qual
momento mais adequado para desenvolver o estudo
e o tempo de cada uma das atividades curriculares
Segundo o PCN de arte, o educador deve
capacitar seus alunos de maneira que possam
dominar com mais qualidade as linguagens artísticas,
na realização de trabalhos individuais ou em grupos
com autonomia. De acordo com o documento as
crianças irão adquirir o saber artístico ao desenredar
proposições e argumentos pessoais relacionados a
teoria e a prática já adquirida e construída. Assim
como também eles reconhecerão com mais
percepção que existe apresentação do contexto
histórico social e assinatura pessoal nos trabalhos
artríticos
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Para os PCN cabe ao educador o auxílio aos
alunos para que possam identificar o posicionamento
de comunidade no contexto de produção cultural, com
posicionamentos, interpretações e comparações das
variadas produções artríticas da região, e de outras
regiões. Com essas informações as crianças passam
a estabelecer conexões entre os trabalhos na escola
e a cultura extraescolar.
O PCN aponta que as instituições de ensino
que trabalham com crianças de 0 a 3 anos devem
garantir oportunidades para que as mesmas sejam
capazes de:
Ampliar o conhecimento de mundo
que possuem, manipulando diferentes
objetos e materiais, explorando suas
características,
propriedades
e
possibilidades
de
manuseio
e
entrando em contato com formas
diversas de expressão artística;
Utilizar diversos materiais gráficos e
plásticos sobre diferentes superfícies
para ampliar suas possibilidades de
expressão e comunicação (BRASIL,
1998, v. 3, P. 95).

Para as crianças de 4 a 6 anos devem
aprofundar e ampliar os conhecimentos obtidos
anteriormente e gerar oportunidades para que
possam:
Interessar-se
pelas
próprias
produções, pelas de outras crianças e
pelas diversas obras artísticas
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(regionais,
nacionais
ou
internacionais) com as quais entrem
em
contato,
ampliando
seu
conhecimento do mundo e da cultura;
Produzir trabalhos de arte, utilizando a
linguagem do desenho, da pintura, da
modelagem,
da
colagem,
da
construção, desenvolvendo o gosto, o
cuidado e o respeito pelo processo de
produção e criação. (BRASIL, 1998, v.
3, P. 95)

A partir da didática do teatro a criança pode ter
um desenvolvimento mais significativo. É na escola
que a criança é estimulada a explorar e conhecer o
mundo, se socializar com outras crianças e aprende
a compartilhar e dividir seus brinquedos e a atenção
das pessoas com as quais convivem e também
aprendem a conviver com a diversidade. Diante
desses argumentos é importante que a escola tenha
uma proposta de ensino que desenvolva a atividade
teatral como instrumento de desenvolvimento da
criança na sociedade e por esse meio despertar na
criança um olhar de cidadão consciente e crítico.
Nesse sentido o teatro tem importante destaque na
formação da identidade da criança enquanto aluno, e
segundo Os PCN’ de Artes:
A criança, ao começar a frequentar a
escola, possui a capacidade da
teatralidade como um potencial e
como uma prática espontânea
vivenciada nos jogos de faz-de-conta.
Cabe à escola estar atenta ao
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desenvolvimento no jogo dramatizado
oferecendo condições para o exercício
consciente e eficaz, para aquisição e
ordenação progressiva da linguagem
dramática. Deve tornar consciente as
suas possibilidades, sem a perda da
espontaneidade lúdica e criativa que é
característica da criança ao ingressar
na escola (PCN: Arte, P. 84).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve como objetivo analisar a
importância da Arte Cênica no desenvolvimento
educacional. No decorrer da pesquisa evidenciou
claramente a importância não somente no aspecto
progressista das várias formas de expressão, mas
também no desenvolvimento criativo, oral e motor e
como principal aspecto a socialização.
O trabalho possibilitou conhecimento avaliativo
e técnicas metodológicas de ensino que auxiliam e
podem ser inseridas e utilizadas no processo de
implantação de Artes Cênicas na grade de ensino.
O Referencial atual, elaborado segundo uma
visão pragmática, com o intuito de atender os
interesses de uma época capitalista, aforam a
natureza útil e racional das disciplinas, um útil que por
ventura não ultrapassa a acepção pratica do termo,
no entanto se ampliarmos essa definição para além
do conveniente pode verificar o quanto a Arte pode
ser útil para melhorar os resultados educacionais.
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Considerando a divisão de trabalho como fator
decisivo, onde os indivíduos cada vez mais estão
especializados, a Arte é uma maneira de alforriar a
totalidade do homem, totalidade esta que abrange as
várias extensões humanas: cognitiva, social e afetiva,
numa conexão de integridade racional e emocional,
afetivo e cognitivo, subjetivo e objetivo, fragmentando
as funções do pensar, do olhar e do falar, assim as
pessoas são incapazes de dar o seu melhor, sendo
fragmentos impossibilitados de construir a sua
totalidade.
A educação atual é preciso ser repensada sob
uma nova perspectiva, é preciso ser vista e
considerada em sua estética como lúdico,
contrariando os princípios da sociedade capitalista e
social. No entanto pouco se vê dessa experiência
lúdica e estética, é algo que não está presente no
cotidiano do profissional e do aluno devido a
exigências do enérgico.
A educação em Arte não deve levar em
consideração somente como um meio para outras
áreas educacionais. O conhecimento em Arte deve
ser considerado como finalidade para si somente,
como uma interação carregada de peculiaridade com
objetivos próprios fundamentados num estética que
vai além dos muros da escola. Arte é um trabalho de
criação, um pensar de emoções específicas
produzidas pelo homem. Este conteúdo deve ser visto
como atividade estética, de ensino criador com
Maria Inês da Silva de Oliveira
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integração entre aprendizagem racional e estética
que vão além do ensinamento de Educação Artística.
Por meio desta reflexão e considerando a Arte
como via de acesso ao conhecimento pensante e
criador possível de causar experiências singulares,
no individuo frente à sociedade, este trabalho dentre
todas as formas de Arte apresentou os efeitos
causados pela Arte Cênica no ambiente educacional.
No entanto dentre as várias modalidade de artes
cênicas destaca-se o teatro de fantoches devido à
riqueza de conteúdo, beleza e história dos mesmos.
A origem histórica dos fantoches destaca seu
valor em diferentes áreas e culturas, no entanto todos
com as mesmas semelhanças. Reconhecer que o
trabalho com fantoches em Artes Cênicas pode ser
um instrumento de aprendizado de forma lúdica e que
ao inserir nas aulas teatrais instiga a criatividade, a
imaginação, os movimentos motores, causa melhora
na oralidade e ainda auxilia o trabalho do educador
com seu educando pode considerar que a educação
artística traz equilíbrio psicológico e físico.
Arte é a mais importante concentração de
conhecimento no processo de ensino, é o equilíbrio
entre o homem e o mundo até mesmo nos momentos
mais críticos. A Arte engloba um vasto tipo de
conhecimento e visa à criação de significações
exercitando
a
constante
oportunidade
de
transformação do indivíduo. As atividades em Artes
Cênicas entrelaçam com as habilidades sensórioMaria Inês da Silva de Oliveira
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motores fundamentais para desenvolver os
movimentos, o raciocínio, as ações, a oralidade e
integração com a sociedade sensório-motor da
criança.
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APRENDER BRINCANDO
Mariana Cristina da Silva Lopes

Introdução
O presente trabalho, aborda algumas
definições de grande importância do brincar durante
todo o processo de aprendizagem, fazendo a
diferenciação entre jogos e brincadeiras, que, no
entanto apresentam um produto final de excelência,
se bem atribuídos durante a fase do ensino
aprendizagem.
Aborda também uma análise do lúdico na
educação, lembrando que a fundamentação teórica
deste trabalho, está na compreensão que a ação do
brincar é de suma importância para a construção do
aprender. Engloba todos os envolvidos e
participantes em suas ações e os vários estados de
consciência em diferentes contextos sociais.
Durante o discorrer do trabalho, serão
apresentadas análises teóricas para que se possam
se fazer pensar sobre a ação do lúdico nas aulas,
durante o processo de ensino aprendizagem e na
construção do conhecimento.
A ação do brincar é um assunto que tem
conquistado um grande espaço na educação,
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principalmente na educação infantil, isso porque o
brinquedo e o brincar é a essência da infância, e que
utilizando esse valiosíssimo recurso possibilita a
produção do conhecimento, tudo isso se faz através
do brincar onde a criança faz o que mais gosta,
engajando o prazer ao aprender, levando a criança a
lidar com suas possíveis frustrações de forma
agradável. Motivando sempre sua participação em
aulas e conseguindo aumentar um conhecimento
satisfatório.
Durante todo o trabalho, será abordado
também a importância do brincar no aprendizado,
algumas sugestões de trabalhos com brincadeiras
que auxiliam de forma positiva no processo do ensino
aprendizado; proporcionando condições concretas
para que o indivíduo construa o seu conhecimento de
forma lúdica e prática para sua vida em sociedade.
Metodologia
O presente trabalho tem seu corpo construído,
através de informações de revistas, livros, artigos,
sites da internet e pesquisas qualitativas, assim como
algumas vivencias práticas e lúdicas em sala de aula
conquistadas com o estágio e os desafios
profissionais realizados no decorrer deste curso.
É importante ressaltar que esse trabalho pode
enriquecer aulas durante o processo de ensino
aprendizagem com embasamento teórico, sobre um
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histórico de jogos, brinquedos e brincadeiras,
aplicando-se ainda sugestões de algumas atividades.
Definindo Brinquedo, Brincadeira e Jogo
São termos e ações que por muitas vezes
podem ser confundidos, já que suas utilizações
variam de acordo com a proposta pedagógica.
Durante uma atividade escolar o professor pode se
referir aos termos brinquedo, brincadeira e jogo de
forma singular, mas há importantes variações entre si.
Vejamos como esses termos são definidos no
dicionário online de português:
“Jogo é um termo do latim “jocus” que
significa
gracejo,
brincadeira,
divertimento. O jogo é uma atividade
física ou intelectual que integra um
sistema de regras e define um
indivíduo (ou um grupo) vencedor e
outro perdedor.”
“É um instrumento lúdico que auxilia
na diversão.”
"Brincadeira = ação de brincar,
divertimento. / Gracejo, zombaria. /
Festinha entre amigos ou parentes. /
Qualquer coisa que se faz por
imprudência ou leviandade e que
custa mais do que se esperava: aquela
brincadeira custou-me caro".

Além das diferenças, esses conceitos também
possuem alguns pontos em comum. Pode-se dizer
que um deles é o de que tanto o jogo quanto a
Mariana Cristina da Silva Lopes
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brincadeira são produtos de cultura, outra
semelhança é que trazer divertimento e, sem dúvida,
aprendizados e saberes, todo jogo ou brincadeira tem
uma intencionalidade. Segundo Froebel o brincar é
uma ferramenta importantíssima para se observar os
anseios, medos e desejos das crianças.
“Brincar é a fase mais importante da
infância - do desenvolvimento humano
neste período - por ser a auto ativa
representação do interno - a
representação de necessidades e
impulsos internos. (Froebel, 1912c, pp.
5455)”.

O brinquedo por sua vez é suporte para a
brincadeira, são objetos mágicos que vão passando
de geração em geração, ele pode ser estruturado
como um carrinho que é utilizado de maneira formal,
ou desestruturado como um galho de arvore que pode
ser utilizado como um super-herói, ter caráter
simbólico.
“brinquedos
construídos
especialmente para crianças só
adquirem o sentido lúdico quando
funcionam
como
suporte
de
brincadeira. Caso contrário, não
passam de objeto.” (KISHIMOTO,
1994, p. 8)”

A importância do lúdico na aprendizagem
O lúdico traz consigo valores específicos para
cada fase da nossa vida, ou seja da vida humana. Na
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infância e na adolescência, a finalidade do lúdico
busca essencialmente a pedagogia. É sabido que
algumas crianças e jovens apresentam uma aversão
a escola, não se interessam afinco nas atividades que
são desenvolvidas, o que ocasiona o baixo
rendimento escola. O lúdico pode ser um fundamental
aliado no combate a esta dinâmica.
O lúdico apresenta sua origem na palavra
latina “Ludus”, que quer dizer jogo, o lúdico vem
sendo reconhecido como aspecto essencial no
comportamento humano, no entanto sua atual
definição não se restringe apenas ao jogo, pode-se
dizer que o lúdico vai além de uma simples definição
ou conceito, implica a necessidade que extrapolam as
demarcações do brincar (ALMEIDA, 2003).
Ressaltando que o lúdico não é a única
alternativa para almejar grandes resultado durante o
processo de ensino aprendizagem, entretanto podese afirmar que é uma valiosa ponte auxiliadora para
os resultados, nesse sentido o lúdico pode vir a
contribuir de forma qualitativa e significativa para o
desenvolvimento do indivíduo, seja ele de qualquer
idade, vale afirmar que o lúdico contribui para o real
desenvolvimento de qualquer ser humano não só na
aprendizagem, mas na vida social também,
facilitando
os
processos
de
comunicação,
socialização e a construção do pensamento.
A brincadeira no contexto escolar
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É clara a relação entre a brincadeira e
aprendizagem. Spodek e Saracho (1998) afirmam
isso quando enfatizam que a introdução do brincar no
currículo escolar estimula o desenvolvimento físico,
cognitivo, criativo, social e a linguagem da criança.
Portanto, para que essa junção de brincadeira
e
aprendizagens ocorra
com
sucesso
é
imprescindível
que
os
professores
sejam
capacitados, e conscientes de que essas atitudes
trazem realmente aprendizagens significativas a
criança.
Já que as crianças projetam nas brincadeiras
suas ansiedades, frustrações, desejos e visão de
mundo (FRIEDMANN, 1996; MELLO, 1999; DOHME,
2002 e MELO E VALLE, 2005), dessa forma as
crianças nos dão durante as brincadeiras indícios de
onde podemos criar nossas aulas, por onde podemos
começar, que caminhos se deve seguir, quais são
suas dificuldades e potenciais, criando estratégias
facilitadoras para alcançar o ensino-aprendizagem.
Essa observação do brincar aproxima o professor do
aluno, trazendo benefícios extraordinários ao convívio
escolar.
Schneider (2004) reflete sobre esse tema e
pensa em uma formação docente mais voltada em
práticas lúdicas e consecutivamente mais prazerosas
e produtivas, também como espaços, pensados e
criados para o brincar, como brinquedotecas, salas
multifuncionais e jardins. Mesmo assim, diante de
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diversos benefícios comprovados cientificamente os
impasses para a implementação dessas teorias da
cultura do brincar em escolas, são grandes, essas
barreiras se relacionam com as dificuldades que
muitos professores encontram com o excessivo
número de alunos em sala de aula, a falta de recursos
materiais e a ausência de formação especifica. O
brincar muitas vezes é visto dissociado da educação,
tendo em foco somente como diversão, o que não
poderia acontecer, assim sendo interditado o brincar
para dar lugar a outras atividades ditas mais
importantes.
As intervenções feitas pelo professor também
devem ter uma intencionalidade, sendo que se for
feita de maneira errônea a criança pode perder o foco
da construção de sua própria aprendizagem e seguir
o caminho que o professor estabelecer, tirando assim,
todo o caminho que o aluno poderia ter consolidado a
partir de suas potencialidades e próprias produções,
pois as suas intervenções definirão o curso da
atividade.
Spodek e Saracho (1998) dissertam sobre dois
modos de intervenção por parte do professor durante
as brincadeiras, o participativo e o dirigido. No modo
participativo o professor é parte efetiva de todo
processo, participa efetivamente, resolve problemas
junto com o grupo, corre pula, torce junto..., da mais
liberdade ao criar do aluno. Já no modo dirigido o
professor dita as regras e dependendo da
Mariana Cristina da Silva Lopes
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intencionalidade da atividade perde o caráter de
criação e imaginação pura do aluno.
As teorias Pedagógicas em diferentes contextos
Atualmente é fácil e possível compreender o
brincar e o lúdico tendo valiosas referências nas
teorias pedagógicas que nos dão importantes
suportes nas escolhas e na didática profissional.
Ainda falando de nossa fase atual o brincar e
lúdico como já dissertado neste artigo vem ganhando
forças e cada vez mais espaço dentro do âmbito
escolar, no qual como á é sabido que nos tempos
passados era considerado desnecessário o brincar e
uma aula lúdica na educação.
Ganhamos grandes fontes de formulações,
isso se da grande parte com a nova LEI DE
DIRETRIZES E BASE DA EDUCAÇÃAO NACIONAL
(LDB 9394/1996), logo depois ganha-se um novo
liado para educação que é o lançamento dos
PARAMENTROS CURRICULAR NACIONAL (PCN).
A partir desse importante marco na história da
educação que o lúdico e o brincar se tornam
importantes fontes de enriquecimento pedagógico no
processo de ensino aprendizagem e na construção do
saber.
Para que o lúdico e o brincar se ornem aliados
favoráveis para o professor é preciso manter uma
relação coerente e coesa entre teoria e a prática
pedagógica.
Mariana Cristina da Silva Lopes
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Deve
se
também entender que a
aprendizagem se da também do lado de fora da
escola. Neste sentido logico como princípio e
elemento de construção e contribuição para o
desenvolvimento do aluno, dando também um
horizonte norteador par educação que inspira
inovador para aprender brincando.
O lúdico e o brincar na concepção de PIAGET
De acordo com a concepção de PIAGET, o
desenvolvimento e a inteligência humana passam por
processos e estágios progressivos para o
desenvolvimento e aprendizagem, de acordo com sua
visão a criança ocorre de forma progressiva as fases
de
acomodação
que
vai
determinar
o
desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e motor da
criança.
PIAGET afirma que o brincar deve ser
divertido, prazeroso e não apenas uma tarefa de
acordo com o interesse da criança, afirma também
que o brincar é uma fonte indispensável para saúde
física e emocional para o ser humano e
principalmente da criança dentro e fora do âmbito
escolar.
O lúdico e o brincar na concepção de VYGOTSKY
Na concepção de VYGOTSKY (1991), o
desenvolvimento humano ocorre ao longo de toda
vida, onde o sujeito utiliza interações sociais para
aprendizagem se tornando um ser interativo.
Mariana Cristina da Silva Lopes
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Vygotsky compreendeu também a brincadeira como
estando em qualquer comportamento humano,
tornando-se então resultados de influência social que
a criança recebera ao logo do tempo. Reconhece que
a interdependência da aprendizagem e o
desenvolvimento acontece quando a criança está em
seu processo de ensino-aprendizagem.
Segundo VYGOTSKY (1991), a criança é um
ser ativo que pode criar e recriar até mesmo construir
o seu entendimento através de interações sociais.
Afirma também que no começo da vida humana de
uma criança os fatores biológicos sobressaem dos
sociais, com o passar do tempo o contato com adultos
irão mediar a relação com o mundo. Através disto as
portas abrirão a cultura daqueles que o cercam.
Seguindo sua teoria ele mostra que a brincadeira traz
vantagens sociais cognitivas e afetivas e ainda na
brincadeira que a criança se comporta no seu
comportamento diário.
A vivencia com experiência com brinquedo
pode trazer a realidade para o brincar, para
VYGOTSKY, o brinquedo fornece estrutura para
mudança das necessidade e consciência da criança.
“A criação de uma situação imaginária
não é algo fortuito na vida da criança;
pelo
contrário,
é
a
primeira
manifestação da emancipação da
criança em relação às restrições
situacionais. O primeiro paradoxo
contido no brinquedo é que a criança
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opera com um significado alienado
numa situação real. O segundo é que,
no brinquedo, a criança segue o
caminho do menor esforço – ela faz o
que mais gosta de fazer, porque o
brinquedo está unido ao prazer – e ao
mesmo tempo, aprende a seguir os
caminhos
mais
difíceis,
subordinandose a regras e, por
conseguinte renunciando ao que ela
quer, uma vez que a sujeição a regras
e a renúncia a ação impulsiva constitui
o caminho para o prazer do
brinquedo”. (VYGOTSKY, 1998, p.
130).”

O brincar como meio de superar os déficit de
educação
Dentro das escolas é comum encontrarmos
alunos que não alcançam um determinado
rendimento escolar, ou apresentam algumas
dificuldades de aprendizagem, por muitas vezes
possuírem um déficit educacional, nesses episódios
as brincadeira pode ser um forte aliados na busca
pelo desenvolvimento educacional do aluno.
Friedman (1996), apresenta alguns tipos de
brincadeiras com e seus benefícios para o
desenvolvimento infantil e até mesmo adulto.
Algumas brincadeiras que incitam o desenvolvimento
físico e motor podem ser: os jogos de perseguir,
procurar e pegar. A linguagem pode ser incitada pelas
brincadeiras de roda e de adivinhar. O lado social
pode ser estimulado pelas brincadeiras de faz de
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conta, jogos de mesa e as atividades esportivas. O
desenvolvimento cognitivo pode ser estimulado com
a construção de brinquedos, essas estratégias
podem trazer o ensino-aprendizagem de forma
prazerosa alcançando o aluno com déficit de forma
mais fácil.
Considerações finais
No decorrer deste artigo as pesquisas foram
norteadas nos benefícios em torno das brincadeiras e
jogos. São ferramentas valiosas no cotidiano escolar
para auxiliar o trabalho docente. Todo corpo do
trabalho foi fundamentado no bem estar e
desenvolvimento da criança. Buscando o auxílio nos
déficits educacionais das crianças, auxiliando o
educador e englobando toda a comunidade escolar.
No tocante à aprendizagem, empregar a
brincadeira como um recurso de aprendizagem, é
aproveitar dos desejos e anseios das crianças como
benefício a favor da aprendizagem. Entretanto, essa
pratica ainda encontra barreiras dentro das escolas,
por diversos fatores como a falta de preparo
profissional, falta de recursos e espaços adequados.
Apesar das barreiras encontradas para a
aplicação das brincadeiras, aos poucos essa prática
vem acontecendo por terem seus benefícios
comprovadas cientificamente, de acordo com as
pesquisas que foram citadas nestes presentes artigo.
O emprego do brincar como uma estratégia
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educacional, auxiliando a aprendizagem trará
benefícios tanto para as crianças, que terão mais
condições facilitadoras para a aprendizagem, quanto
para os professores, que poderão se utilizar de mais
um recurso para atingirem seus objetivos escolares
para com as crianças e para com a sociedade.
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O JOGO E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO
PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM
Mônica Alves de Oliveira

Assim com apresentado no capítulo anterior foi
possível observar algumas teorias desenvolvidas por
autores importantes na área da educação onde
relatam como a criança aprende. Piaget defende a
ideia de que o aprendizado está interligado ao
desenvolvimento biológico e Vigotsky diz respeito do
desenvolvimento do aprendizado através das
influências ocasionados pelas relações com o meio
social.
A partir do movimento da Escola Nova em
meados do século XIX, começou-se a dar ênfase em
como a criança aprende e não apenas em como o
professor deve ensinar. Partindo do pensamento de
ALMEIDA (1998) “Que a verdadeira educação é
aquela que cria na criança o melhor comportamento
para satisfazer suas múltiplas necessidades
orgânicas e intelectuais”, é possível observar que
temos uma evolução nas questões ligadas ao como
se aprende.
Desse modo, muitos aspectos foram
repensamos, entre eles está o respeito ao ritmo de
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aprendizagem que deixou de ser padronizado, onde
todos deviam aprender da mesma maneira, com o
mesmo tempo pré-estabelecido e passou a ser mais
flexível, ou seja, o trabalho pedagógico precisou ser
sensível para perceber a necessidade individual de
cada aluno, para criar novas estratégias, com o intuito
de suprir essas necessidades, o jogo aparece como
um instrumento que poderá contribuir nesse processo
de superação de tais dificuldades.
“Os educadores se ocuparam durante
muitos anos com os métodos de
ensino, e só hoje a preocupação está
sendo descobrir como a criança
aprende.
As
mais
variadas
metodologias podem ser ineficazes se
não forem adequadas ao modo de
aprender
da
criança”
(LOPES,2001,p.35).

Tal fato, nos leva a refletir sobre a importância
de se ter um olhar amplo sobre o processo ensino
aprendizagem da criança, não basta deixar jogar o
jogo que quiser, sem traçar objetivos. O jogo é
benéfico desde que o educador observe seu aluno e
avalie onde está a real dificuldade para assim, propor
um jogo ou brincadeira que seja eficaz no modo de
aprender da criança.
Percebe-se que a brincadeira é capaz de
aproximar a criança da realidade social. Almeida
analisando o pensamento de Piaget cita:
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“Os jogos não são apenas uma forma
de desafogo ou entretenimento para
gastar a energia das crianças, mas
meio
que
enriquecem
o
desenvolvimento intelectual. (...)Os
jogos pré-operatórios (antes do
período escolar) não servem somente
para desenvolver o instinto natural,
mas para representar simbolicamente
o conjunto de realidades vividas pela
criança.”
(Almeida,
apud
Jean
Piaget,1998, p.25)

Partindo desse pressuposto é possível
destacar as contribuições do jogo no processo ensino
aprendizagem. As crianças jogam, brincam e nesse
momento representam a realidade, sendo assim, o
professor pode usar o jogo como um meio mediador,
facilitador do processo de alfabetização, pois através
dessa estratégia torna-se possível aproximar as
letras, textos, enfim conteúdos do cotidiano escolar à
vida da criança de maneira lúdica.
Como trazer o recurso dos jogos, para o universo
escolar?
Segundo LOPES, (2001, p.35) “o jogo para
criança é o exercício, é a preparação para a vida
adulta. A criança aprende brincando, é o exercício
que a faz desenvolver suas potencialidades”.
Dessa forma, o jogo permite aos educandos,
desenvolver e/ou aperfeiçoar habilidades, de leitura e
escrita e a solucionar situações problemas vividas no
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jogo e que também se faz presente na vida real da
criança.
O brincar assim como dito no primeiro capítulo
está presente na sociedade desde muito tempo atrás,
LOPES (2001), relata que a criança sempre brincou
independente de épocas ou de estruturas de
civilização, é uma característica universal; portanto se
a criança aprende brincando, torna-se possível
alfabetizar utilizando o jogo como instrumento
mediador que desperte o interesse pelo aprender e
estimule os educandos, de modo a tornar o momento
de aprendizagem prazeroso.
“Toda criança é semelhante a
inúmeras outras em alguns aspectos e
singularíssima em outros. Irá se
desenvolver ao longo da vida como
resultado
de
uma
evolução
extremamente
complexa
que
combinou, pelo menos, três percursos:
a evolução biológica, desde os
primatas até o ser humano, a evolução
histórico-cultural, que resultou na
progressiva transformação do homem
primitivo [..]” (ANTUNES,2012,p.16)

O autor destaca a singularidade do ser humano
e sua capacidade de se relacionar entre si, de modo,
a vivenciar, construir, trocar conhecimento e
aperfeiçoá-lo para possibilitar uma constante
evolução e transformação da sociedade.
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A singularidade e as semelhanças presentes
em cada indivíduo desde a infância à vida adulta são
importantes, pois se complementam entre si e
contribuem no processo do desenvolvimento
humano.
Nesse processo o educador precisa
respeitar essa singularidade e buscar novas
estratégias de ensino que vise atender as
diversidades de pensamentos existente na sala de
aula para traçar objetivos que venham de encontro às
necessidades dos alunos.
Os jogos e brincadeiras trazem muitos
benefícios na aprendizagem da leitura e escrita, para
tanto é preciso que o educador utilize o jogo
estabelecendo objetivos a serem alcançados, para
realizar a escolha do jogo em dado momento
educativo. A autora, LOPES (2001, p.36), diz:
“Enquanto a criança está simplesmente brincando,
incorpora valores, conceitos e conteúdos” nesse
sentido os jogos são instrumentos que podem ser
explorados ao máximo, podendo atingir a criança em
todos os aspectos (físico, psicológico e emocional),
além de ser de fácil adaptação nas várias áreas do
conhecimento.
O que antes era visto com não sério, o ato de
brincar, de jogar na infância passou ser visto com algo
que pode ir além da proposta do simples jogo, do ato
de jogar para o ato de antecipar, relacionar, comparar,
criar, refletir, etc. Tal fato permite que ocorra o
desenvolvimento integral da criança, além de ser um
Mônica Alves de Oliveira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

854

forte componente no processo de ensino
aprendizagem de crianças com dificuldade e /ou
distúrbios específicos.
“Com objetivos claros, cada atividade de
preparação e confecção de um jogo é um trabalho rico
que pode integrar as diferentes áreas do
desenvolvimento infantil dentro de um processo
vivencial.” LOPES,(2001, p.36)
Partindo desse pressuposto, é possível
destacar a importância dos jogos, pois desenvolvem
habilidades diversas como: ampliar o raciocínio
lógico, a criatividade, atenção, concentração, entre
outras.
A
educação
lúdica
proporciona
o
desenvolvimento de habilidades, porém para o
aprendizado ser de fato funcional é necessário que o
educador esteja preparado para realiza-la.
Lembrando que o objetivo da escola é oferecer ensino
de qualidade de modo a construir e transformar os
conhecimentos historicamente produzidos e tornar os
alunos autônomos, capazes de refletir sobre a
realidade, sobre os saberes já construídos para assim
poder transformá-los.
Para tanto é preciso, que o educador observe
as necessidades dos educandos e aproxime o jogo as
suas necessidades pedagógicas, tal situação
possibilita que o professor reencontre novos
caminhos para alcançar os objetivos.
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ALMEIDA em sua obra relata as relações
interpessoais e a estruturação familiar da atualidade.
“Sabemos hoje que, pelas próprias
circunstâncias do mundo “eletrizado”
em que vivem as crianças e jovens,
não se pode querer orienta-los com
significação se não há preparo para
isso. Não adianta criticar a televisão e
suas programações, sem propor
alternativas de superação; não basta
criticar a pedagogia dos brinquedos e
dos
jogos
eletrônicos
dos
computadores se não há um
conhecimento
profundo
desses
“objetos” e das condições para utilizálos corretamente; não adianta criticar
os pais que não brincam mais com os
filhos
se
não
oferecemos
conscientização e condições para
fazê-los
melhorar
[...]”
(ALMEIDA,1998,p.63)

Se tratando da realidade vigente é preciso
oferecer as crianças momentos de brincadeira e levar
em consideração a necessidade de incluí-la no
processo ensino aprendizagem com o intuito de fazer
o aluno compreender a escrita e suas funções e ao
mesmo tempo vivenciar esse momento com prazer e
alegria.
Os pais não possuem tempo para jogar, por
isso a escola entra e utiliza-se dessa situação (falta
de jogos e brincadeiras nas relações sociais) para
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Portanto é preciso que o professor use jogos,
brincadeiras e inove as estratégias de ensino, para
assim proporcionar aprendizagem significativa,
prazerosa e adequada a realidade das crianças. Tal
fato se dá quando o educador aplica os jogos de
maneira consciente e objetiva, para tanto se faz
necessário que o professor se interesse por sua
própria formação para se preparar encarar as
diversas situações encontradas na sala de aula,
sendo assim, poderá aplicar e criar estratégias que
vão de acordo ao que o aluno precisa, de maneira
mais preparada e consciente da prática. O professor
deve estar preparado para atuar com a utilização de
jogos, e desafiar os alunos, ser estratégico e
estimulador de possibilidades.
Durante o processo de alfabetização e em todo
processo ensino aprendizagem o aluno pode adquirir
e construir saberes com o auxílio dos jogos, além de
aprender, a criança passará a enxergar a escola
como um ambiente legal e consequentemente irá
gostar de estudar, de buscar conhecimentos,
descobrir, recriar, reformular, enfim transformar e
atuar na sociedade com autonomia e sabedoria
intelectual e emocional.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Ao fazer uso dos jogos e brincadeiras como
uma de suas estratégias de ensino o educador,
consegue compreender como seus alunos veem o
mundo e como atuam nele.
De acordo com os autores estudados o jogo é
capaz de estimular a criatividade e contribuir para o
desenrolar e/ou aperfeiçoamento de habilidades.
No decorrer dos anos o jogo foi visto como
mera diversão, a partir do Renascimento até agora na
sociedade atual, passou a ser utilizado como um
instrumento sério, uma vez que:
“O jogo não pode ser visto, apenas como divertimento
ou brincadeira para desgastar energia, pois ele
favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo,
social e moral.” (KISHIMOTO)
Tratando-se desse contexto social, onde os
espaços são pequenos, principalmente para as
crianças das grandes cidades e na maioria das vezes
não possuem momentos de brincadeiras lúdicas. Fazse necessário que a escola introduza os jogos
pedagógicos como um meio de aprendizagem
divertida,
atrativa,
porém
sem
perder
a
intencionalidade.
Uma vez que o educador deve preparar os
jogos e brincadeiras, pensando nas reais
necessidades dos alunos. Observando e ouvindo o
educando, respeitando o interesse do aluno e
trabalhar a partir de atividades que supram as dúvidas
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e sirvam como meio que leve o aluno a interagir com
os demais, saciando sua curiosidade, descobrindo,
refazendo, pensando, repensando. Para tanto o
professor deve estimular e mediar o processo para
permitir que o aluno aprenda e construa mais
conhecimentos.
Portanto o jogo é um mecanismo significativo e
possibilita a descoberta de si, o autocontrole
emocional, além de contribuírem no processo de
alfabetização contribui também no desenvolvimento
integral da criança.
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Monnaliza Soares Barbosa Araujo

RESUMO
A literatura infantil vem para integrar a criança ao
mundo e os livros infantis, assim como os contos de
fadas fazem parte desse elo. Os documentos que
norteiam todo o trabalho desenvolvido na Educação
Infantil como o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (RCNEI) tem a intenção de
contribuir para que as crianças se desenvolvam
integralmente e que sejam capazes de crescer como
cidadãos,
com
acesso
e
ampliação
dos
conhecimentos sociais e culturais. As experiências,
vivências, saberes e interesses infantis são pontos de
partida para que novos conhecimentos sejam por elas
apropriados em situações que lhes despertem
interesse. E é através dos diversos gêneros textuais,
como a literatura infantil e os contos de fadas que os
pequenos vão adquirindo desde cedo o hábito e o
prazer pela leitura e com isso, participando de
diferentes práticas sociais e culturais, além de ampliar
seus conhecimentos e despertar a criatividade e
imaginação
próprias
da
primeira
infância,
possibilitando assim, aprendizagens significativas.
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Palavras-Chave: Leitura. Criança. Aprendizagens.
ABSTRACT
Children's literature comes to integrate the child into
the world and children's books, just as fairy tales are
part of that link. The documents that guide all the work
developed in Early Childhood Education as the
National Curriculum Framework for Early Childhood
Education (RCNEI) intends to contribute to the
development of children in full and that they are able
to grow as citizens, with access and expansion of
knowledge social and cultural rights. Experiences,
experiences, knowledge and children's interests are
starting points for new knowledge to be appropriate in
situations that interest them. And it is through the
various textual genres, such as children's literature
and fairy tales that little ones acquire the habit and
pleasure of reading from an early age, thereby
participating in different social and cultural practices,
in addition to expanding their knowledge and
awakening the creativity and imagination of early
childhood, making possible meaningful learning.
Keywords: Reading. Kid. Learning.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo propor
reflexões acerca do tema a importância da leitura na
Educação Infantil, assim, como discorrer sobre os
diversos gêneros literários que podem ser
trabalhados nas escolas para o público infantil, a fim
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de proporcionar aprendizagens significativas na
primeira infância.
De acordo com o histórico geral da literatura
infantil que vem proporcionando às crianças contato
com variados textos e livros, favorecendo o despertar
da imaginação e da criatividade dos pequenos, podese compreender a Educação Infantil e sua
importância no desenvolvimento dos mesmos.
A leitura é uma prática antiga, que acontece
desde a Idade Média e que evoluiu com o passar do
tempo, é um exercício importantíssimo para que os
indivíduos obtenham informações essenciais para a
sua formação sociocultural.
Os momentos de leitura estão sendo pensados
desde a Educação Infantil como preocupação de
despertar o interesse e reforçar o hábito da leitura
desde a primeira etapa da educação básica.
É importante ressaltar, que desde muito cedo a
leitura, como a contação de histórias precisam estar
presentes no processo educativo das crianças por
fazerem parte de prática social, cabendo ao professor
criar situações em que todos possam participar dessa
prática, pois ouvir permite que a criança amplie seu
repertório cultural e desenvolva o comportamento
leitor.
Assim como os contos de fadas podem
simplificar várias situações, também podem ajudar as
crianças a lidar com segurança em determinados
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momentos de conflito, pois os contos de fadas, além
de favorecer a descoberta da identidade e
comunicação, ainda possibilitam que os pequenos
compreendam que todos podem ser recompensados
pela vida se tiver coragem e determinação, ou seja,
muitos valores são ensinados através dos contos de
fadas e das contações de histórias.
Portanto, a prática de leitura e a contação de
histórias na Educação Infantil permitem às crianças o
desenvolvimento da linguagem, o despertar da
imaginação, da criatividade e da curiosidade,
possibilitando seu reconhecimento e interação com o
mundo.
HISTÓRICO GERAL DA LITERATURA INFANTIL
A história da Literatura Infantil é bem recente e
este assunto teve mais ênfase a partir do século XVII,
época em que houve uma necessidade da família
burguesa de reorganizar o ensino e fundar o sistema
educacional burguês.
Durante muito tempo e séculos, a criança era
vista como um adulto em miniatura, participando
desde mais tenra idade, da vida adulta. Não eram
diferenciados os aspectos adultos dos infantis. Não
tinha livros, nem histórias direcionadas às crianças e,
no entanto, não havia se quer uma palavra que desse
significado à Literatura Infantil.
Desse modo, Vanti (2012) afirma:
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Por longo tempo, as concepções
filosóficas de criança, de infância e
como consequência, de educação,
eram as que serviam de referências
ideais às práticas sociais e educativas
relacionadas às crianças e jovens. No
entanto, no alvorecer do século XX, a
ciência, em especial a Psicologia do
Desenvolvimento, tratou de delinear a
infância como objeto de estudo e a
idealizar para cada fase desse período
características de comportamentos
esperados,
originando
uma
concepção cientifica e de infância.
(VANTI, 2012, p. 14).

Após a queda do Feudalismo, começou-se a
pensar em posições inovadoras sobre a Literatura
Infantil, com o intuito pedagógico, gerados por
pedagogos e moralistas, sendo utilizados como
instrumento de apoio ao ensino. Com isso, cria-se
uma alteridade entre o adulto e a criança, separando
os universos e adequando a criança ao seu próprio
mundo. É então, nesse intervém, que surge a
Literatura Infantil que vem para integrar a criança ao
mundo. O livro infantil vem desempenhar esse elo.
No século XV, houve a publicação dos primeiros
livros impressos para crianças entre os quais, o
famoso livro de Boas Maneiras (A Book Of Courtesy
1477) do impressor inglês William Caxton. Ao mesmo
tempo, circulavam na França livretos de lendas
antigas e contos populares, vendidos por ambulantes
nas ruas. Esse material tinha um cunho folclórico e
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chegou à Inglaterra no século XVII em traduções
conhecidas como chap-books. Antes disso, lia-se
para as crianças na Idade Média, os manuscritos para
formação religiosa e histórias da vida.
Do século XVII, veio o primeiro livro ilustrado
para crianças “O mundo dos sentidos em pinturas”,
em 1654, do pedagogo tcheco Jan Amos Comenius,
destinado a ensinar latim e ciências. Logo após, os
Contos da Carochinha do francês Perrault, já vinham
com a tradição oral com histórias como Chapeuzinho
Vermelho, A Bela Adormecida no Bosque, a Gata
Borralheira, o Pequeno Polegar, entre outras. A partir
de Perrault, os contos de fadas assumiram um grande
e importante papel que encantou e vem encantando
o mundo.
Os contos de Mil e Uma Noites, de origem
árabe, foram traduzidos por Antoine Gallarg em
francês e mais tarde para as outras línguas europeias.
Em 1744, Jonh Newbery, publicou um livrinho de
bolso, “A Little Pretty Pocket Book”, ilustrado com
gravuras e flores douradas.
O filósofo Rousseau teve grande influência
sobre os livros infantis no século XIX, na França,
Reino Unido e Alemanha com Émile (1792), que tinha
como princípio, o crescimento espontâneo e normal
da criança, num ambiente natural. Este foi
incompreendido pelos escritores da época que
restringiram a Literatura Infantil a informações
escolares e princípios moralizantes.
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No início do século XIX, duas obras fantásticas
marcaram a história da Literatura Infantil. A primeira
trata-se de Kinderund Hausmarchen (1812 -1815;
Histórias para crianças e a família), sendo conhecidas
como Contos de Grimm, dos alemães Jacob e
Wilhelm Carl Grimm. Trata-se de duzentas narrativas
de cunho popular, com fontes de mitologia nórdica.
Entre essas narrativas, estavam as histórias Branca
de Neve, Os músicos de Bremem, João e Maria, que
deram origem a várias adaptações do mundo inteiro.
A outra marca profunda foi a obra do
dinamarquês Hans Christian Andersen com a coleção
Eventyr (1835; Contos de Fadas). Os contos de fadas
trouxeram duas consequências importantes para a
evolução da Literatura Infantil: impôs o predomínio do
lúdico sobre o instrutivo e contribuiu para a definição
do gênero voltado especificamente para crianças.
Entre as melhores obras escritas e lidas para
as crianças, estão nos livros de Lewis Carrol (Charles
Dodgson), intitulado como Alice’s Adventures in the
Wonderland (1865; Alice no país das Maravilhas) e
Throug the looking glass (1872; Alice no país dos
espelhos).
Neste mesmo século, ainda figuram as
histórias de Condessa Ségur (Sophie Rostopchin) e
da americana Louisa May Allot. Sob o pseudônimo de
Carlo Collodi, publicou em fascículos, Lê Aventure di
Pinocchio (1881 – 1883; As aventuras de Pinóquio).
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Essa bela obra retrata a história de um boneco que se
transformou num menino de verdade.
No Brasil, a Literatura Infantil, teve bastante
influência e características estrangeiras, que combina
contribuições europeias (portuguesa), africana e
indígena. Várias décadas se passaram para se ter
traduções e produções tímidas, inspiradas quase que
exclusivamente em produções europeias.
A Literatura oral foi trazida pelos colonizadores
e era narrada por pessoas mais velhas, geralmente
os avós, que divertiam as crianças com histórias de
um personagem chamado Trancoso e outros que
faziam parte do folclore português. As histórias das
escravas
negras,
também
tiveram
grande
importância, pois estas eram transmitidas de engenho
em engenho às outras escravas, amas dos brancos.
A cultura indígena também influenciou muito a
Literatura Infantil Brasileira com figuras do imaginário,
como a Iara, o Minhocão, o Matitaperê e outros mais.
Pelo fato da educação brasileira estar
dominada por estrangeiros, acabou acarretando o
atraso da produção dos livros infantis brasileiros.
Apenas no século XX, começa-se a dedicação dos
autores para a Literatura Infantil.
A partir da obra de Monteiro Lobato, muito
revolucionária, a Literatura Infantil Brasileira ganha
definição. Lobato criou um elo entre o real e o
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fantástico, criando personagens que levava o leitor a
participar de suas aventuras escritas.
Monteiro Lobato foi o representante e
inaugurador da Literatura Infantil brasileira. Em 1921
publicou A Menina do Narizinho Arrebitado,
despertando em um imenso público o interesse pela
leitura e pelos problemas políticos e sociais. É tido
como precursor de uma Literatura Infantil crítica. A
sua obra tem a principal intenção de formar
modificadores da realidade como uma ideologia
“subversiva”. Ele encontrou o caminho criador de que
a Literatura Infantil Brasileira necessitava, rompendo
com as convenções estereotipadas e abriu as portas
para novas ideias e formas que o século queria.
Mas o que tinham os seus livros de tão especial
para transformá-lo em um dos nossos maiores
autores, inventor da própria literatura infanto-juvenil
no País? Cansado de fábulas importadas,
ambientadas na Europa e traduzidas para o
português de modo confuso, Monteiro Lobato
imaginou um cenário especial e bem brasileiro para
seus personagens. E, para conquistar os leitores,
contou histórias de maneira simples e direta, fáceis de
compreender.
A obra A Menina do Narizinho Arrebitado sai
pela primeira vez na revista do Brasil, e mais tarde,
pela Editora Monteiro Lobato & Cia com inúmeras
ilustrações. Esta obra foi escrita em fragmentos de
1921 a 1931. Eram feitos livrinhos curtos e
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independentes, e só em 1930, com a justaposição
desses vários livrinhos surge o livro que conhecemos
como Reinações de Narizinho.
Na década de 70, houve uma grande demanda
de livros infantis com a adoção obrigatória de autores
brasileiros. Aumenta então o risco de o livro
novamente adquirir uma face somente pedagógica.
Mas a Literatura desta década enfatiza a
preocupação na reflexão crítica, para o leitor numa
linguagem inovadora e humorística.
Muitos autores foram influenciados pelas
ideias lobatianas como Ana Maria Machado, Ruth
Rocha, Liggia Bonjunga, entre outros. Sofreram
influências para formarem uma visão questionadora.
Um grande momento ocorrido no contexto
literário foi o aparecimento de Ana Maria Machado,
que em 1952 fundou o trabalho O Tablado, um grupo
que lançou importantes peças da autora, entre elas
Pluft – o fantasminha (1955). Maria José Dupré, com
as suas publicações A Montanha Encantada, A Mina
de Ouro e A Ilha Perdida também contribuíram para o
aprimoramento da Literatura Infantil.
Nos dias atuais, a Literatura Infantil, vem
proporcionando à criança o contato com os preciosos
textos possibilitando uma absorção do mundo
imaginário.
Desse modo, Bettelheim (1980) comenta:
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As estórias modernas escritas para
crianças pequenas evitam estes
problemas existenciais, embora eles
sejam questões cruciais para todos
nós. A criança necessita muito
particularmente que lhe sejam dadas
sugestões em forma simbólica sobre a
forma como ela pode lidar com estas
questões e crescer a salvo para a
maturidade. (BETTELHEIM, 1980, p.
14).

A Literatura Infantil, hoje, sob um novo olhar,
tem uma função formadora, e para que isso ocorra
com eficácia, à criança precisa ter contato direto com
textos, estabelecendo uma relação de intercâmbio
cognitivo entre o real e o imaginário.
De acordo com Bettelheim (1980) a cultura
dominante deseja fingir, particularmente no que se
refere às crianças, que o lado escuro do homem não
existe, e professa a crença num aprimoramento
otimista. A própria psicanálise é encarada como tendo
o propósito de tornar a vida fácil. Mas não é o que seu
fundador pretendeu. A psicanálise foi criada para
capacitar o homem a aceitar a natureza problemática
da vida sem ser derrotado por ela, ou levado ao
escapismo. A prescrição de Freud é de que só lutando
corajosamente contra o que parecem probabilidades
vantajosas o homem pode ter sucesso em extrair um
sentido da sua existência.
Desde a Educação Infantil a criança já
demonstra entusiasmo pela leitura, quando lhe é
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proporcionado os livros bonitos, coloridos, repletos de
ilustrações e cheios de histórias para contar, começa
aí o contato com o maravilhoso mundo da literatura e
consequentemente o hábito e gosto pela leitura.
EDUCAÇÃO INFANTIL E SUA IMPORTANCIA NO
DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS
Ao final do século XVII, com o estabelecimento
de uma nova ordem social é possível notar algumas
mudanças consideráveis, como a necessidade da
criação das escolas para que a formação das crianças
para que pudessem dominar a leitura, a escrita e
aritmética.
Como afirma Paula (2005):
Com o estabelecimento de uma nova
ordem política, social e econômica,
impulsionada por diversos fatores,
dentre os quais o capitalismo
industrial, o neoliberalismo e suas
consequências
(migrações,
surgimento da família nuclear e
burguesa, adstrição da criança à
família e ideia de escola), ocorreram
transformações que influenciaram a
organização da estrutura familiar e,
consequentemente
a
vida
das
crianças. (PAULA, 2005, p. 01).

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
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que tal percepção seja pensada de forma que
políticas sejam 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).

A escola passou a ser responsável por
preparar a criança para a vida adulta, o que
anteriormente era feito de maneira empírica pela
observação dos mais experientes.
Todas essas modificações contribuíram
decisivamente para a construção de um sentimento
de infância e ainda mais importantes foram as
reformas religiosas católicas e protestantes, que
trouxeram um novo olhar sobre a criança e sua
aprendizagem.
A aprendizagem das crianças que antes se
dava na convivência com os adultos em suas tarefas
cotidianas, passa a ocorrer na escola.
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O avanço das descobertas científicas
tornou possível o prolongamento da
vida e a diminuição da mortalidade
infantil. A partir do século XVII,
gradativamente passou-se a admitir a
ideia de que a criança era diferente do
adulto, não apenas fisicamente.
Começou-se então a considerá-la
como não preparada para a vida,
cabendo aos pais, além da garantia da
sua sobrevivência, a responsabilidade
por
sua
formação,
entendida
principalmente como espiritual e
moral. Nessa época foi que se iniciou
o costume de enviar crianças às
escolas,
as
quais
ocupavam
basicamente com o ensino da religião
e da moral e de algumas habilidades,
como a leitura e a aritmética.
(FONTANA e CRUZ, 1997, p. 07).

É possível perceber que a escola tinha sua
atuação bastante limitada, tanto nos objetivos que ela
assumia, quanto no pequeno número de crianças que
eram atendidas.
Porém, com a promulgação da Constituição
Brasileira de 1988, que representou um marco na
história da construção social da criança como sujeito
de direitos.
Sendo assim, a ideia de infância foi se
consolidando ao passar dos tempos e hoje a criança
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possui identidade pessoal e histórica, como Fontana
e Cruz (1997) ratificam:
Hoje, prestar atenção à brincadeira
infantil buscar explicações (de senso
comum ou científicas) para ela faz
parte do nosso dia-a-dia. Parece-nos
natural que a crianças brinquem e que
tenha sido sempre assim. No entanto,
não foi sempre assim. Houve um
tempo em que a idade não era um
critério de diferenciação social, e a
criança partilhava os trabalhos e as
festas dos adultos. Foi apenas nos
séculos XV e XVI que nas sociedades
ocidentais as crianças foram afastadas
das atividades adultas. E a ideia de
infância como um período particular
somente se consolidou no século XVII,
acompanhada da elaboração de uma
teoria filosófica sobre a especificidade
infantil, que tornou possível o posterior
aparecimento de uma psicologia da
criança e de seu desenvolvimento.
(FONTANA e CRUZ, 1997, p. 120).

Várias mudanças foram ocorrendo ao longo do
tempo, como o Estatuto da Criança e do Adolescente,
instituído pela Lei 8069 no ano de 1990, foi criado
para defender os direitos das crianças e
adolescentes.
E logo em 1996 a LDB 9394 (Lei de Diretrizes
e Bases da Educação) instituiu a Educação Infantil
como a primeira etapa da Educação Básica.
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Outro marco histórico de enorme valor para a
Educação Infantil foi a elaboração do Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI)
que serve como referência para a estruturação do
currículo.
As propostas da Educação Infantil ainda se
dividem entre a preparação para o ensino
fundamental como uma forma de antecipação das
práticas de escolarização, e por outro lado, as que
atribuem à escola o papel de ampliar as referências
da criança com o mundo, a partir da brincadeira como
principal meio de conhecimento de si e do mundo.
Neste sentido, observa-se a
afirmação nos Parâmetros Curriculares:

seguinte

Educar significa, portanto, propiciar
situações de cuidados, brincadeiras e
aprendizagens orientadas de forma
integrada e que possam contribuir
para
o
desenvolvimento
das
capacidades infantis de relação
interpessoal, de ser e estar com os
outros, em uma atitude de aceitação,
respeito e confiança, e o acesso pelas
crianças, aos conhecimentos mais
amplos da realidade social e cultural.
(BRASIL, 1998, p. 23).

Portanto, a escola precisa ser um espaço de
diálogo e reflexão com as diferentes infâncias, que
proporcione experiências significativas, a fim de
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possibilitar a construção de conhecimentos,
favorecendo o protagonismo infantil.
Através das atividades propostas que
envolvem a leitura os professores realizam momentos
de encantamento, propiciando momentos prazerosos
que acompanharão as crianças na escola e na vida,
como é destacado em Orientações Curriculares
(2007):
Na educação infantil os professores
emprestam sua voz aos textos para
que os autores possam falar às
crianças, uma vez que elas ainda não
podem fazê-lo sozinhas. Também se
oferecem como escribas para que elas
produzam textos na linguagem que se
escreve, uma vez que ainda não
sabem grafá-los convencionalmente.
Assim elas podem contar com o olhar
atento e curioso do professor que sabe
reconhecer como elas pensam.
(ORIENTAÇÕES CURRICULARES,
2007, p. 78).

As oportunidades oferecidas às crianças da
Educação Infantil permitem que os pequenos façam
"viagens" espetaculares e inesquecíveis e através
das histórias viajam o mundo sem sair do lugar,
conhecer novos povos, novas culturas e viverem
diversas aventuras.
Esses momentos vivenciados desde a
Educação Infantil permitirão que as crianças
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descubram a magia e ir se constituindo como cidadão
crítico e autônomo.
De acordo com as Orientações Curriculares
(2007) historicamente por ser muitas das vezes
ambientes sociais mais frequentados a Educação
Infantil tem assumido seu papel educativo no domínio
da oralidade, reconhecendo seu papel na constituição
de sujeitos falantes, pois desde muito pequenas as
crianças aprendem as mais diversas formas sociais
de comunicação.
O Currículo Integrador da Infância Paulistana
(2015) ainda destaca:
Nesse sentido, a aprendizagem
depende da interação entre crianças,
entre elas e os adultos e do acesso
que elas tem ao meio sócio-históricocultural (do mundo que se apresenta
para elas). É a aprendizagem com as
experiências vividas, portanto, que
impulsiona o desenvolvimento. Este
não é natural ou genético, e sim
produto das experiências ativamente
vividas pela crianças em contato com
crianças de diferentes idades, com
adultos e com o mundo de objetos,
relações, linguagens, conhecimentos,
hábitos e costumes, valores, formas
de pensar de falar e de se expressar
com que a criança entra em contato. .
(CURRÍCULO INTEGRADOR DA
INFANCIA PAULISTANA, 2015, p.
36).
Monnaliza Soares Barbosa Araujo

878

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

E é na Educação Infantil que é possível o
desenvolvimento de capacidades importantes como a
atenção, a memória, a imitação, a imaginação, além
do desenvolvimento de áreas da personalidade como
a afetividade, motricidade, inteligência, sociabilidade
e criatividade, todos esses aspectos trabalhados na
primeira etapa da Educação Básica, possibilita que a
criança construa sua identidade e desenvolva suas
habilidades.
LIVROS
COMO
FERRAMENTAS
APRENDIZAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

DE

Percebemos que na Educação Infantil há
diversos momentos dedicados à leitura, permitindo
que os pequenos tenham acesso à vários tipos de
livros: com muito ou pouco texto, somente com
ilustrações, literários e informativos, entre outros.
As atividades devem ter como objetivo ampliar
o contato da criança com a linguagem, além de
despertar o gosto por ela.
A leitura e a escrita na Educação Infantil implica
pensar num conjunto de práticas orais e escritas que
façam ou que possam vir a fazer parte da vida das
crianças.
Possibilitar o contato com os livros faz parte do
desenvolvimento leitor das crianças.
Desse modo, Bettelheim (1980) comenta:
Para que uma estória realmente
prenda a atenção da criança, deve
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entretê-la e despertar sua curiosidade.
Mas para enriquecer sua vida, deve
estimular-lhe a imaginação: ajudá-la a
desenvolver seu intelecto e a tornar
claras
suas
emoções;
estar
harmonizada com suas ansiedades e
aspirações; reconhecer plenamente
suas dificuldades e, ao mesmo tempo,
sugerir soluções para os problemas
que a perturbam. (BETTELHEIM,
1980, p. 13).

Os livros que constam nos acervos das escolas
de Educação Infantil revelam novidades e favorecem
o despertar da imaginação e da curiosidade.
Seja um livro do tipo pop-up (com imagens em
dobradura que saltam das páginas), com texturas,
cores e sons, contribuem para que o pequeno leitor
viva uma experiência literária sem deixar de ser uma
diversão e também é uma forma de interagir com o
mundo, se percebendo como sujeito.
Tal entendimento é evidenciado por Bettelheim
(1980):
Hoje, como no passado, a tarefa mais
importante e também mais difícil na
criação de uma criança é ajudá-la a
encontrar significado na vida. Muitas
experiências são necessárias para se
chegar a isso. A criança, à medida que
se desenvolve, deve aprender passo a
passo a se entender melhor; isto,
torna-se mais capaz de entender os
outros, e eventualmente pode-se
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relacionar com eles de forma
mutuamente
satisfatória
e
significativa. (BETTELHEIM, 1980, p.
11 e 12).

Os livros são excelentes ferramentas de
aprendizagem, porém é necessário que o professor
verifique se o mesmo é interessante e de qualidade
para o público infantil, portanto, os livros devem ser
analisados um a um, com muito cuidado e atenção.
De acordo com a Revista Nova Escola (2012)
uma das características mais importantes da literatura
é o mistério, a fantasia, o não dito, o que o leitor está
por descobrir.
Diante do exposto, Bettelheim (1980) ratifica:
Partindo
deste
fato,
tornei-me
profundamente
insatisfeito
com
grande parte da literatura destinada a
desenvolver
a
mente
e
a
personalidade da criança, já que não
consegue estimular nem alimentar os
recursos de que ela mais necessita
para lidar com seus difíceis problemas
interiores. Os livros e cartilhas onde
aprende a ler na escola são
destinados ao ensino das habilidades
necessárias, independentemente do
significado. A maioria da chamada
"literatura infantil" tenta divertir ou
informar, ou as duas coisas. Mas
grande parte destes livros são tão
superficiais em substancia que pouco
significado pode-se obter deles. A
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aquisição de habilidades, inclusive a
de ler, fica destituída de valor quando
o que se aprendeu a ler não
acrescenta em nada de importante à
nossa vida. (BETTELHEIM, 1980, p.
12).

Acerca destes comentários podemos refletir da
real importância dos livros e dos momentos
destinados à leitura na Educação Infantil, são de
grande importância no desenvolvimento integral das
crianças.
Para que os livros possam ter significados e
contribuir para o desenvolvimento dos pequenos é
necessário que os acervos possibilitem o despertar
da curiosidade e da imaginação, favorecendo
momentos de reflexão e criação por parte das
crianças, já que a escola é um ambiente de dimensão
educativa em que ocorrem as diversas interações.
Desse modo, Fontana e Cruz (1997) destacam:
Considerando que o papel social da
escola é essencialmente definido pelo
processo de transmissão/assimilação
do conhecimento, entendemos que as
contribuições
fundamentais
da
psicologia à prática pedagógica são
aquelas que podem lançar luz sobre
alguns aspectos do "ensinar e
aprender". (FONTANA e CRUZ, 1997,
p. 05).

A leitura na Educação Infantil pode contribuir
para que um assunto seja abordado com significado
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para os pequenos, utilizando das diversidades de
temas para ir mais fundo e usar o contexto em prol da
imaginação, dessa forma contextualizada as
aprendizagens ocorrerão de forma significativa.
De acordo com SME/DOT (2006) uma
educação que cuida da criança propõe metas
valiosas a sua aprendizagem e seu desenvolvimento
e, além disso, seleciona experiências de
aprendizagem
socialmente
relevantes
e
pessoalmente significativas.
Ao longo do tempo a sociedade passou e vem
passando por inúmeras transformações e muitas das
vezes a escola não corresponde aos anseios dessa
sociedade moderna que todos os dias propõem
desafios e exigências educacionais.
Dessa maneira, Bettelheim (1980) enfatiza:
Hoje as crianças não crescem mais
dentro da segurança de uma família
numerosa, ou de uma comunidade
bem integrada. Por conseguinte, mais
ainda do que na época em que os
contos de fadas foram inventados, é
importante prover a criança moderna
com imagens de heróis que partiram
para o mundo sozinho e que, apesar
de inicialmente ignorando as coisas
últimas, encontram lugares seguros no
muno seguindo seus caminhos com
uma profunda confiança interior.
(BETTELHEIM, 1980, p. 19).
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Desse modo, podemos afirmar que os livros
têm grande importância na Educação Infantil, no que
diz respeito ao desenvolvimento infantil e a leitura
associada à leitura de mundo, à construção de
conhecimentos prévios e ao estímulo para a leitura
por prazer, favorecendo a formação de leitores
críticos, desde a primeira infância.
Assim, é enfatizado por SME/DOT (2010):
Desse modo, a criança fará
associações relacionadas à contação
e ao que leram no livro, fará
inferências relacionadas a outros livros
ou a sua realidade e será capaz de
recontar e dramatizar as histórias em
detalhes e, ainda muito pequena, fará
a leitura do livro mudando páginas e
acompanhando o enredo com o
dedinho. (SME/DOT, 2010, p. 13).

Compreendemos por isso, a importância da
criança ter acesso a diferentes gêneros para que seus
conhecimentos se ampliem e desenvolvam o
comportamento leitor, possibilitando momentos de
descobertas e prazer nos momentos de leitura.
As práticas pedagógicas que envolvem a
leitura desde a Educação Infantil colaboram com o
desenvolvimento global das crianças, já que por meio
das atividades realizadas é possível o aluno refletir,
questionar e ter posicionamento de opiniões e
emoções.
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O debate de ideias após uma contação de
história pode contribuir para abordar assuntos
pertinentes e importantes para a turma, esses
debates contribuem para a formação de cidadãos
conscientes, informados e capazes de refletir sobre
determinados assuntos.
Tal entendimento é evidenciado por Bettelheim
(1980):
A
criança
extrairá
significados
diferentes do mesmo conto de fadas,
dependendo de seus interesses e
necessidades do momento. Tendo
oportunidade, voltará ao mesmo conto
quando estiver pronta a ampliar os
velhos significados ou substituí-los por
novos. (BETTELHEIM, 1980, p. 21).

Nos momentos de leitura seja de livros
literários ou contos de fadas, as crianças têm a
oportunidade de participar de trocas de ideias, fazer
questionamentos e reflexões acerca do que é lido, da
entonação, dos gestos e das expressões faciais, além
de envolver os pequenos, estimular a leitura, ainda
favorece o desenvolvimento da oralidade e
expressão, de forma prazerosa e significativa.
Toda criatividade e imaginação característicos
da Educação Infantil é aguçado pela emoção dos
contos,
nos momentos de
interação,
no
compartilhamento de experiências, histórias e
fantasias, o que fica claro nas Orientações
Curriculares (2007):
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O desenvolvimento das narrativas não
é natural nas crianças, mas sim fruto
da
experiência
socialmente
construída, a partir do contato com a
escuta e a produção de narrativas.
Além de um vasto repertório de
histórias, as crianças também podem
desenvolver o que chamamos de
"comportamentos
leitores".
(ORIENTAÇÕES CURRICULARES,
2007, p. 85).

Nesse universo da Educação Infantil que
garante às crianças o direito de viver a infância e
desenvolverem-se de forma saudável ampliando as
possibilidades infantis, os livros têm um papel
importante, pois permitem acesso às informações que
lhes ajudam observar e construir significações sobre
o mundo e sobre si mesmas.
Segundo Bettelheim (1980) o prazer que
experimentamos quando nos permitimos ser
suscetíveis a um conto de fadas, o encantamento que
sentimos não vem do significado psicológico de um
conto (embora isto contribua para tal), mas das suas
qualidades, o próprio conto como uma obra de arte.
O conto de fadas não poderia ter seu impacto
psicológico sobre a criança se não fosse primeiro e
antes de tudo uma obra de arte. Por isso, é
necessário se diversificar as obras de Literatura
Infantil para que a criança perceba as vastas
possibilidades do conhecimento. Assim, o livro
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contribui para o desenvolvimento pessoal e intelectual
da criança.
Os contos propiciam a sensibilização em todos
os sentidos, a reflexão e age na construção e
valorização de princípios, costumes e na própria
identidade.
Dessa forma, Bettelheim (1980) comenta:
O conto de fadas, em contraste, toma
estas ansiedades existenciais e
dilemas com muita seriedade e dirigese diretamente a eles: a necessidade
de ser amado e o medo de uma
pessoa de não ter valor; o amor pela
vida e o medo da morte. Ademais, o
conto de fadas oferece soluções sob
formas que a criança pode aprender
no seu nível de compreensão.
(BETTELHEIM, 1980, p. 18).

Muitos contos enfatizam valores humanos,
despertam a curiosidade e o prazer pela leitura,
permitindo emoções e liberdade de expressão, ações
tão presentes na Educação Infantil.
Podemos refletir através de tal entendimento
que todas as diferentes formas de leitura na
Educação Infantil contribuem de forma significativa
para o desenvolvimento das crianças. E os contos de
fadas, além de possibilitar a diversão e o prazer,
também
favorecem
o
desenvolvimento
da
personalidade dos pequenos, com diversidades de
contribuições sendo diferentes para cada criança,
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permitindo que seja explorado e que ajude até a lidar
com certos problemas cotidianos da infância.
Acerca desses comentários Bettelheim (1980)
afirma:
Os temas de contos de fadas não são
fenômenos neuróticos, algo que
alguém se sente melhor entendendo
racionalmente de forma a poder se
livrar deles. Tais temas são
vivenciados como maravilhas porque a
criança se sente entendida e
apreciada bem no fundo de seus
sentimentos,
esperanças
e
ansiedades, sem que tudo isso tenha
que ser puxado e investigado sob a luz
austera de uma racionalidade que
ainda está aquém dela. Os contos de
fadas enriquecem a vida da criança e
dão-lhe uma dimensão encantada
exatamente porque ela não sabe
absolutamente como as estórias
puseram
a
funcionar
seu
encantamento
sobre
ela.
(BETTELHEIM, 1980, p. 27).

A leitura sendo uma ferramenta essencial para
a criança construir conhecimentos, possibilita a
compreensão do mundo, propicia o acesso às
informações, favorece a imaginação, a criatividade e
estimula a reflexão, fatores esses primordiais na
formação de cidadãos críticos e autônomos.
Assim, podemos concluir que todos os
momentos de leitura na Educação Infantil, são de
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suma importância para o universo dos pequenos e
que através dos contos as crianças poderão se
desenvolver
de
forma
significativa,
com
encantamento, de forma que sua criatividade e
curiosidade sejam aguçadas e que consigam buscar
compreensões, afim de que as diferentes infâncias
sejam respeitadas e que as crianças possam ser
protagonistas de todo seu processo educativo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na Educação Infantil o brincar é primordial para
o desenvolvimento integral das crianças. E é por meio
das atividades lúdicas que os educandos descobrem
a si mesmo e ao outro.
Além, das brincadeiras contribuírem na
formação dos pequenos, elas possibilitam que as
aprendizagens ocorram de forma significativa e
prazerosa.
Nos dias atuais, notamos que com o avanço
tecnológico desde muito cedo as crianças não
brincam como antes e também não tem muito contato
com os livros.
Notamos que a maioria das famílias preferem
inserir desde muito cedo as crianças no mundo digital
e com isso, muitos já não tem hábito de ler e nem
gosto pela leitura.
Assim, o trabalho realizado com leitura nas
escolas de Educação Infantil é de suma importância
para que as crianças tenham contato com os variados
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gêneros literários desde cedo e adquiram o gosto pela
leitura, além de favorecer o desenvolvimento integral
dos pequenos, levando em consideração a
imaginação,
criatividade
e
curiosidade,
características tão presentes no público infantil.
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ENSINO REGULAR E A SÍNDROME DE DOWN
Nara Pereira Honorato

RESUMO
A desordem genética que causa deficiência
intelectual em graus variados é conhecida como
síndrome de Down. O quadro clínico das pessoas
com esta síndrome é conhecido por suas
características fenotípicas, um dos fatores que
auxiliam no diagnóstico precoce da síndrome. A
família tem uma enorme importância na inserção
adequada da criança no contexto sociocultural,
incluindo o início da fase escolar. Nesse ambiente, é
ideal que a família esteja engajada com os
professores e outros profissionais da escola para que
a criança se sinta incluída em todos os espaços e
atividades escolares. Muitos estudiosos constataram
que pessoas com síndrome de Down têm
oportunidade de desenvolver suas potencialidades
em diversas áreas do conhecimento, porém, muitos
estudos ainda são necessários para esclarecer e
tornar eficientes os profissionais da saúde e
educação na garantia de qualidade de vida dessas
pessoas. Este trabalho tem como objetivo
compreender algumas características da síndrome de
Down bem como descrever o atendimento na escola,
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das crianças com esta síndrome. A metodologia
utilizada foi a pesquisa bibliográfica, realizada em
sites especializados em pesquisas acadêmicas, bem
como leitura de obras de autores renomados que já
escreveram sobre o tema em questão. Os resultados
desta pesquisa proporcionam possibilidades para
aprimorar o processo de inclusão, apresentam os
desafios e ainda apontam a necessidade do
desenvolvimento de novas pesquisas, cujos efeitos
possam ser aplicados na prática.
Palavras chaves: Educação, Inclusão, Equidade,
Síndrome de Down.
INTRODUÇÃO
A síndrome de Down (SD) é uma condição
crônica que impõe múltiplos desafios não só à criança
acometida, mas também a toda sua família. Trata-se
de uma desordem cromossômica, a trissomia do
cromossomo 21, cuja frequência é de 1:750 nascidos
vivos, tendo como fator de risco preponderante a
idade materna avançada (35 anos) (CAPONE, 2004;
PUESCHEL, 1999).
É interessante destacar que as pessoas com a
Síndrome de Down são vistas muitas vezes como
uma doentes, tanto pelo âmbito familiar quanto pela
sociedade. A sociedade ainda tem a ideia de um
século atrás quando estas pessoas eram chamadas
de “mongoloides” e acham que essas não podem
relacionar-se assim como qualquer outra.
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Castro e Gomes (2000) dizem:
Um atraso poderá ser recuperado e,
por si só, não implica que não venha a
atingir o nível de excelência ao
alcance do desenvolvimento normal. O
atraso será por isso meramente
quantitativo: menos desenvolvimento
num dado momento, mas não um
desenvolvimento
diferente
ou
deficiente (CASTRO; GOMES, 2000,
p.63).

Em base dessa contextualização, Maciel
(2000, p. 51) afirma que de modo geral a falta de
conhecimento da sociedade, faz com que a Síndrome
seja vista como uma doença crônica, um peso ou um
problema. A visão da sociedade sobre a deficiência
faz a pessoa que apresenta essa condição ser vista
como um ser incapazes, indefeso, sem direitos,
sendo sempre deixado em segundo lugar. Ainda é
necessário um grande esforço para romper esse
estigma.
SÍNDROME DE DOWN E SEUS CONTEXTOS
As características desta síndrome foram
descritas pela primeira vez em uma publicação pelo
médico inglês John Langdon Down em 1866, e por
isso leva seu nome. Posteriormente à essa primeira
descrição, outros registros sobre a Síndrome de
Down foram publicados por Mitchell em 1876, e por
Ireland em 1877, e reforçaram além das
características físicas, a deficiência mental,
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“idiotas”

Esta nomenclatura “idiota” foi utilizada de 1886
a 1913 para se referir a pessoas com déficits
intelectuais (COLL; PALACIOS; MARCHESI, 1995).
Para Aristóteles a deficiência: Quanto a saber
quais as crianças que se deve abandonar ou educar,
deve haver uma lei que proíba alimentar toda a
criança disforme” (CARVALHO, ROCHA e SILVA,
2006, p.22).
Em Roma, Cícero declara que respaldados
pelas Leis das Dozes Tábuas o pai que possuísse um
filho monstruoso deveria matá-lo no instante que ele
nascesse e que para as crianças nascidas imperfeitas
“a morte é um refúgio seguro”. Sêneca também fala
sobre a morte dessas crianças certificando que: “os
homens necessitam tomar certas atitudes que devem
ser encaradas com naturalidade ” e ainda “se
nascerem defeituosos e monstruosos, afogamo-los;
não devido ao ódio, mas à razão, para distinguirmos
as coisas inúteis das saudáveis” (CARVALHO,
ROCHA e SILVA, 2006, p.23).
Quando se começou a investir na estimulação
precoce para estimular o desenvolvimento dessas
crianças e de suas potencialidades, a expectativa de
vida aumentou notavelmente e, ainda que num ritmo
mais lento, elas se mostraram capazes de superar as
limitações e foram sendo integradas na sociedade.
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Em entrevista para o site Drauzio Varella o
médico MUSTACCHI (2012) afirma:
nos últimos 20 anos, pessoas sem a
síndrome tiveram um ganho de
sobrevida de dez anos, isto é, a
expectativa de vida passou de 60 para
70 anos. Nesse mesmo período, a
sobrevida na população com síndrome
de Down foi de 25, 30 anos para 60,
65 anos. Portanto, elas ganharam 30
anos de sobrevida com qualidade
graças à atenção médica e da família
que
passaram
a
receber
(MUSTACCHI, 2012).

Os acometimentos motores orais, como a
hipotonicidade, contribuem para a ininteligibilidade da
fala, os déficits de memória de curto-prazo e
processamento auditivo relacionam-se com as outras
dificuldades e as condições de desenvolvimento
global e ambiental devem sempre ser consideradas
(ANDRADE; LIMONGI, 2007; SCHWARTZMAN,
1999).
SÍNDROME DE DOWN NO ENSINO REGULAR
A Constituição não garante apenas o direito à
educação, mas também o atendimento educacional
especializado,
ou
seja,
atendimento
das
especificidades dos alunos com deficiência, sem
prejuízo da escolarização regular, já que o ensino
fundamental, cuja faixa etária vai dos sete aos 14
anos de idade, é uma etapa considerada obrigatória
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pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN), em seus artigos 4° e 6°, e pela
Constituição, artigo 208 (BRASIL, 2004).
No Brasil, a educação inclusiva que visa inserir
as crianças com necessidades educacionais
especiais no ensino regular, fundamenta-se na
Constituição Federal de 1988, a qual garante a todos
o direito à igualdade (art. 5º).
No seu artigo 205, trata do direito de todos à
educação, visando ao "pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho" (BRASIL, 2004).
Paralelamente a estes documentos, declarações
internacionais, como a Declaração Mundial sobre
Educação para Todos e a Declaração de Salamanca,
reforçam movimentos em favor de uma educação
inclusiva, afirmando uma situação de igualdade de
direitos entre os cidadãos (OLIVEIRA, 2004).
Uma das principais contribuições nesse
sentido tem sido oferecida pela psicologia soviética
ou histórico-cultural a qual propõe a abordagem sócio
psicológica afirmando que os princípios para o
desenvolvimento das pessoas com deficiência são os
mesmos aplicados aos demais seres humanos
(CARVALHO, ROCHA e SILVA, 2006, p.16).
A criança não nasce com órgãos aptos a
realizar de repente as funções que são produto do
desenvolvimento histórico dos homens e se
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desenvolvem no decurso da vida pela aquisição da
experiência histórica. Os órgãos desta função são
sistemas cerebrais funcionais que se formam no
decurso do processo específico da apropriação a sua
formação não se faz da mesma maneira em todas as
crianças; segundo o modo como se processa o seu
desenvolvimento, as condições em que ela se faz,
podem ser formadas de maneira inadequada ou não
se formar mesmo. (LEONTIEV apud GUHUR, 2000,
p.82).
Uma constatação: o fato é que (seja da ótica
de quem vive, seja da ótica de quem vê) a deficiência,
do ponto de vista psicológico, jamais passa em
nuvens brancas. Muito pelo contrário: ameaça,
desorganiza, mobiliza. Representa aquilo que foge ao
esperado, ao simétrico, ao belo, ao eficiente, ao
perfeito. E assim como quase tudo que se refere à
diferença provoca hegemonia do emocional sobre o
racional (AMARAL, 1995).
ETAPAS DA SÍNDROME DE DOWN
A Síndrome está concatenada a incapacidade
intelectual, devido ao excedente de elemento
genético resultante de um cromossomo a mais no par
21, transportando para a criança uma deficiência na
atividade intelectual. (PUESCHEL, 1993). Contudo,
pesquisas atestam que não absolutamente seja o
cromossomo extra inteiro o culpado pelo mau
desempenho do organismo, que provoca graves
distúrbios constatados em crianças com Síndrome de
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Down, mas sim, parte do braço longo deste
segmento. (PUESCHEL, 1993).
As razões pré-natais são aquelas
processadas desde a fecundação da
criança, e deve ter origem na mãe, no
pai ou no decurso da primeira divisão
celular (MARTINS, 2011; PUESCHEL,
1993).

A Síndrome de Down é uma circunstância
resultante de uma deformação cromossômica no par
21, também definida como trissomia do 21. Conforme,
Assumpção (1990 apud MARTINS, 2011, p.16) “[...] É
considerada a patologia mais frequente, associada a
deficiência intelectual, sendo responsável por cerca
de 18% a 20% dos casos de déficits intelectuais
existentes”.
Como a Síndrome de Down é resultado de uma
imperfeição genética, não pode ser classificada como
uma disfunção e os prováveis agentes biológicos
ainda são ignorados pela ciência. Algumas pesquisas
se reportam a condições ambientais ou exógenos e a
condições endógenos, como um dos prováveis
motivos a idade materna. (MARTINS, 2008;
VOIVODIC, 2004).
A razão pela qual as mulheres mais velhas
apresentam risco maior de terem filhos trissômicos se
prende, possivelmente, ao fato de que seus óvulos
envelhecem com elas, pois a mulher já nasce com
todos os óvulos nos ovários. Desta forma, os óvulos
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de uma mulher de 45 anos são mais velhos do que os
de uma de 20 anos. (SCHWARTZMAN, 2003, p.2021)
MÚLTIPLAS INTELIGÊNCIAS E A SÍNDROME DE
DOWN
Segundo Gardner (1995, p. 21): “Uma
inteligência implica na capacidade de resolver
problemas ou elaborar produtos que são importantes
num determinado ambiente ou comunidade cultural”.
São, a princípio, sete: inteligência musical, corporal
cinestésica, lógico-matemática, linguística, espacial,
interpessoal e intrapessoal. A inteligência musical é
caracterizada pela habilidade para reconhecer sons e
ritmos, gosto em cantar ou tocar um instrumento
musical.
Gardner (1995) ressalta que as inteligências
são parte da herança genética humana, todas se
manifestam em algum grau em todas as crianças,
independente da educação ou apoio cultural. Assim,
todo ser humano possui certas capacidades
essenciais em cada uma das inteligências, mas,
mesmo que um indivíduo possua grande potencial
biológico para determinada habilidade, ele precisa de
oportunidades para explorar e desenvolvê-la. “Em
resumo, a cultura circundante desempenha um papel
predominante na determinação do grau em que o
potencial intelectual de um indivíduo é realizado”
(GARDNER, 1995, p, 47).
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A escola deve investir no treinamento de seus
profissionais, a fim de capacitá-los a lidar com a
criança portadora da SD; além da equipe, a escola
precisa preparar também os colegas de classe.
(BUCKLEY; BIRD, 1998). Porém, vê-se que o que
precede a todos estes componentes são a
voluntariedade e o compromisso da instituição em
aceitar estas crianças (CUCKLE, 1999). O ambiente
escolar deve ser o local propício para todas as
crianças se desenvolverem social, emocional e
academicamente (BUCKLEY; BIRD, 1998).
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
A Declaração Mundial sobre Educação para
Todos e a Declaração de Salamanca, reforçam
movimentos para uma educação inclusiva, afirmando
uma situação de igualdade de direitos entre os
cidadãos. A Constituição não garante apenas o direito
à educação, mas também o atendimento educacional
especializado,
ou
seja,
atendimento
das
especificidades dos alunos com deficiência, sem
prejuízo da escolarização regular. É uma etapa
considerada obrigatória pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDBEN), em seus artigos 4°
e 6°, e pela Constituição, artigo 208 (BRASIL, 2004).
Art. 53. A criança e o adolescente têm
direito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa,
preparo para o exercício da cidadania
e qualificação para o trabalho,
assegurando-se lhes:
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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;
IV - direito de organização e
participação em entidades estudantis;
V - acesso à escola pública e gratuita
próxima
de
sua
residência
(ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, 1990).

No Brasil, a educação inclusiva que visa inserir
as crianças com necessidades educacionais
especiais no ensino regular, fundamenta-se na
Constituição Federal de 1988, a qual garante a todos
o direito à igualdade (art. 5º). No seu artigo 205, trata
do direito de todos à educação, visando ao “pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho” (BRASIL, 2004).
No artigo 206, inciso 1, coloca como um dos
princípios para o ensino a “igualdade de condições de
acesso e permanência na escola” (BRASIL, 2004).
Na antiga Grécia, as crianças nascidas com
alguma deficiência eram abandonadas ou até mesmo
mortas por seus pais que almejavam crianças fortes
e saudáveis, capazes de integrar o exército (AMIN,
2008, p. 3), existindo até mesmo um local específico
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para tal atrocidade, “um precipício nas cercanias do
Monte Taigeto, onde as mães espartanas lançavam
seus filhos imperfeitos” (CAVAZZANI, 2005, p.23).
Cabe ressaltar que a política de inclusão de
alunos com necessidades educacionais especiais na
rede regular de ensino não consiste apenas na
permanência física desses alunos junto aos demais,
mas “representa a ousadia de rever concepções e
paradigmas, bem como desenvolver o potencial
dessas pessoas, respeitando suas diferenças e
atendendo suas necessidades” (BRASIL, 2001, p.
28).
AUTONOMIA EM ETAPAS
Segundo os PCN (BRASIL, 1997, p. 18):
A prática escolar tem evidenciado o
que
pesquisas
científicas
vêm
comprovando:
os
sistemas
educacionais
experimentam
dificuldades para integrar o aluno com
necessidades especiais. Revelam os
efeitos dificultadores de diversos
fatores
de
natureza
familiar,
institucionais e socioculturais. A
maioria dos sistemas educacionais
ainda baseia-se na concepção médico
psicopedagógico
quanto
à
identificação e ao atendimento de
alunos com necessidades especiais.
Focaliza a deficiência como condição
individual e minimiza a importância do
fator social na origem e manutenção

Nara Pereira Honorato

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

903

do estigma que cerca essa população
específica. Essa visão está na base de
expectativas
massificadas
de
desempenho escolar dos alunos, sem
flexibilidade curricular que contemple
as diferenças individuais.
O acesso a recursos educacionais não
é apenas um direito do cidadão com
deficiência, mas também uma das vias
que pode garantir o exercício de sua
cidadania e a apropriação da mesma.
Refletir sobre a integração da pessoa
com deficiência mental implica
necessariamente repensar o sentido
atribuído
à
educação.
Implica,
portanto, atualizar nossas concepções
e dar um novo significado aos
propósitos
educacionais,
compreendendo a complexidade e a
amplitude que envolve o processo de
construção de cada indivíduo, seja ou
não deficiente (BRASIL, 1998, p. 96).

Segundo Kenny (1993, p. 436) a autonomia é,
portanto, um conceito vital para a educação, pois é o
único aspecto de ser um aluno sobre o qual a
educação pode se concentrar sem interferências
prejudiciais, ou efeitos de condicionamento. Sob este
ponto de vista, a autonomia não é apenas a liberdade
de escolher entre materiais didáticos e metodologias,
ou até mesmo para negociar um plano de estudos. É
mais importante do que isso. Adaptando algumas
famosas palavras de Carl Rogers, autonomia é a
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liberdade de aprender e a oportunidade de se tornar
uma pessoa.
Por educação especial, modalidade da
educação escolar entende-se um processo
educacional definido por uma proposta pedagógica
que assegure recursos e serviços educacionais e
especiais, organizados institucionalmente para
apoiar, complementar, suplementar e, em alguns
casos, substituir os serviços educacionais comuns, de
modo a garantir a educação escolar e promover o
desenvolvimento das potencialidades dos educandos
que
apresentem
necessidades
educacionais
especiais, em todas as etapas e modalidades da
educação básica (BRASIL- MEC/SEESP, 2001, p. 1).
TECNOLOGIA AUXILIANDO NA INCLUSÃO
Os PCN-EI afirmam que:
Alguns educadores defendem que
uma escola não precisa preparar-se
para garantir a inclusão de alunos com
necessidades especiais, mas tornarse preparada como resultado do
ingresso desses alunos. Indicam,
portanto, a colocação imediata de
todos na escola. Entendem que o
processo de inclusão é gradual,
interativo
e
culturalmente
determinado,
requerendo
a
participação do próprio aluno na
construção do ambiente escolar que
lhe seja favorável. (BRASIL, 1998, p.
18).
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Do mesmo modo, não defendem a concepção
de que a escola dispõe sempre de uma estrutura
apropriada ou realiza um fazer pedagógico adequado
a que o educando deve se adaptar. Implica, sim, a
convicção de que o aluno e a escola devem se
aprimorar para alcançar a eficiência da educação a
partir da interatividade entre esses dois atores.
(BRASIL, 1998, p.16)
Segundo os PCN-EI:
Nesse contexto, a ajuda pedagógica e
os serviços educacionais, mesmo os
especializados quando necessários –
não devem restringir ou prejudicar os
trabalhos que os alunos com
necessidades especiais compartilham
na sala de aula com os demais
colegas. Respeitar a atenção à
diversidade e manter a ação
pedagógica “normal” parece ser um
desafio presente na integração dos
alunos com maiores ou menos
acentuada dificuldades para aprender.
(BRASIL, p. 24)

As tecnologias estão presentes em cada uma
das pegadas que o ser humano deixou sobre a terra,
ao longo de toda a sua história. Desde um simples
pedaço de pau que tenha servido de apoio, de
bengala, para um homem no tempo das cavernas, por
exemplo, até as modernas próteses de fibra de
carbono que permitem, hoje, que um atleta com
amputação de ambas as pernas possa competir em
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uma Olimpíada, disputando corridas com outros
atletas sem nenhuma deficiência (LÉVY, 1999 apud
GALVÃO FILHO, 2009, p. 38).
POSSÍVEIS RESULTADOS DE UM AMBIENTE
INCLUSIVO
O desenvolvimento humano é um processo
sociocultural no qual o homem se desenvolve a partir
da apropriação que faz da cultura, apropriação esta
que só é possível mediante um processo de relação
com outros homens (TRINDADE, 2011).
Ela constitui o corolário do equilíbrio de tais
condições internas de aprendizagem com as
condições externas de ensino inerentes ao indivíduo
que ensina: como Piaget (1978) nos ajuda a
compreender, a adaptação a situações e exige um
equilíbrio e uma organização entre o processo de
assimilação do exterior para o interior e de
acomodação do interior para o exterior (SALES, 2018,
p. 14).
O estudo de caso é o estudo de um caso, seja
ele simples e específico, ou complexo e abstrato. O
estudo de caso, quando qualitativo, se desenvolve
numa situação natural, é rico em dados descritivos,
tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade
de forma complexa e contextualizada (LUDKE;
ANDRÉ, 1986, p.18).
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nara Pereira Honorato

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

907

Dado o exposto; conclui-se que a inclusão
inova e humaniza o âmbito escolar, preparando todos
os alunos para a sociedade, ampliando todas as
potencialidades dos alunos com deficiência
intelectual, que não devem sofrer com as barreiras
estruturais e atitudinais, quebrando paradigmas de
uma sociedade eurocêntrica e hegemônica, não há
dúvida que um conjunto de docentes comprometidos
torna possível o ensino inclusivo. Através deste
estudo, busquei entender e informar a importância do
papel da escola na vida de um aluno com deficiência.
Em vez de focalizar a deficiência da pessoa,
enfatiza o ensino e a escola, bem como as formas e
condições de aprendizagem; em vez de procurar, no
aluno, a origem de um problema, define-se pelo tipo
de resposta educativa e de recursos e apoios que a
escola deve proporcionar-lhe para que obtenha
sucesso escolar; por fim, em vez de pressupor que o
aluno deva ajustar-se a padrões de “normalidade”
para aprender, aponta para a escola o desafio de
ajustar-se para atender à diversidade de seus alunos
(BRASIL, 2001, p. 14).
Ao final desta pesquisa, fica-me o
questionamento de que se possuir alunos com
Síndrome de Down matriculados, torna uma escola,
de fato, inclusiva. É necessário ter em mente que
escola para todos é diferente de todos na escola.
(RODRIGUES, 2003).
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Todas as pessoas envolvidas neste processo,
devem estar aptas a lidar com essas crianças e que
são responsáveis por propiciar todas as formas de
inclusão nas diversas atividades desenvolvidas no
espaço escolar. Esta pesquisa não se encerra neste
breve artigo. Muito ainda, se tem para escrever sobre
as crianças com síndrome de Down no espaço
escolar,
e
espera-se
que
muitos
outros
pesquisadores estejam empenhados em desenvolver
estudos sobre este tema e apresentá-los no espaço
acadêmico.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BERSCH, Rita. Introdução a tecnologia assistiva.
Porto Alegre-RS, 2013.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da
República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado
Federal: Centro Gráfico, 1988.
CARVALHO, M. D., FERREIRA, C. S., LOBATO, P.
A., CARVALHO, F. L. Q. Ferramentas aplicadas à
Educação e Saúde em crianças com Síndrome de
Down. 2017. Acesso em: 05 jun. 2020. Disponível em:
https://www.revistas.uneb.br/index.
php/staes/article/view/3828.
CASTRO, S. L. & Gomes, I. Dificuldades de
Aprendizagem da Língua Materna. Lisboa.
Universidade Aberta, 2000.
COLL, César; PALÁCIOS, Jesús; MARCHESI, Álvaro
(Orgs.). Desenvolvimento psicológico e educação:
Nara Pereira Honorato

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

909

necessidades educativas especiais e aprendizagem
escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.
DIAS, T. S. et al. As contribuições da gameterapia no
desempenho motor de indivíduo com paralisia
cerebral.
Cadernos
Brasileiros
de
Terapia
Ocupacional, São Carlos, v. 25, n. 3, p. 575-584,
2017.
DISCHINGER, Marta. Manual de acessibilidade para
as escolas: o direito à escola acessível. Marta
Dischinger; Vera Helena Moro Bins Ely; Monna
Michelle Faleiros da Cunha Borges. Brasília:
Ministério da Educação, Secretaria da Educação
Especial, 2009.
DRAUZIO VARELLA - Convivência com crianças
com Down | Entrevista - Acesso em 15 jun. 2020.
Disponível
em:
https://drauziovarella.uol.
com.br/entrevistas-2/convivencia-com-criancas-comdown-entrevista/.
FONSECA, V. Educação especial: programa de
estimulação precoce – Uma introdução as ideias de
Feuerstein. 2. ed.rev. aum. Porto Alegre: ed. Artes
Médicas, 1995.
GUHUR, M. L. P. Deficiência Mental sob a
perspectiva Vygotskiana: primeiros apontamentos. In:
MORI, N.N.R. Educação Especial: olhares e práticas
– Londrina: ed. UEL, 2000, p. 79-93.

Nara Pereira Honorato

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

910

MOREIRA, M. A.. Teoria de aprendizagem
cognitivismo - humanismo comportamentalismo. São
Paulo: Ed. EPU, 2011.
NETTO, O. L. C. e BISSACO, A. Desenvolvimento de
Ambiente Virtual para Auxiliar a Memorização de
Rotinas Diárias em Crianças com Síndrome de Down.
V Latin American Congress on Biomedical
Engineering CLAIB 2011. Anais. Habana, Cuba p. 69
-72, May 16-21, 2011.
PIMENTEL, Susana Couto: Conviver com a
Síndrome de Down em escola inclusiva: mediação
pedagógica e formação de conceitos, 2007 – Acesso
em
15
jun.
2020.
Disponível
em:
https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/10562.
PUESCHEL, Siegfried. (Org.) Síndrome de Down:
guia para pais e educadores. 5. ed. Campinas:
Papirus, 1993.
SCHWARTZMAN, José Salomão. Síndrome de
Down. 2.ed. São Paulo: Memnon: Mackenzie, 2003.
324 p.

Nara Pereira Honorato

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO
FORMAL
Natália Ribeiro

Introdução
Atualmente, as ciências humanas se deparam
com uma sociedade organizada e em rápida
transformação. Essa transformação tornou-se objeto
de estudo para a ciência que também estuda o
comportamento do homem nas diversas áreas do
saber. Assim, há uma passagem do objeto de estudo
que é observado, de forma recorrente, através da
soberania do capitalismo e das ciências biológicas e
a forma como ambas afetam o homem
contemporâneo desde seu cotidiano à sua própria
constituição enquanto humano
Através do perfil da humanidade atual, que é
independente cada vez mais, passou a ser capaz de
vincular sua autoimagem nas relações comerciais,
chegando a pensar em si mesmo como um produto
passível de ser modificado e melhorado em
processos rápidos através de medicamentos que
supostamente corrigiriam imperfeições e falhas,
diminuindo o espaço entre um eu real falho e um eu
idealizado, potente e infalível. Encontramos, então,
Natália Ribeiro
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um quadro no qual a saúde se torna um produto
comprável e gerador de lucro, dentro da ótica
capitalista.
Desenvolvimento
Nesse contexto surge uma medicina que
procura categorizar os chamados transtornos e
distúrbios e responder com fármacos de ação rápida
e pouco duradoura, eliminando temporariamente
sintomas, desvios e falhas. Essa prática, por outro
lado, trouxe uma maciça patologização, onde a
tristeza se torna depressão e ser criança é ter TDAH.
Mas a falta de sintomas pode ser entendida como
saúde? Para a OMS, o conceito de saúde se define
como: "um estado de completo bem-estar físico,
mental e social e não somente ausência de afecções
e enfermidades". Assim, podemos pensar que não
teremos uma pessoa verdadeiramente saudável por
não sofrer de qualquer sintoma como o processo
exagerado de medicalização parece sugerir (OMS,
2012).
Essa forma biológica/capitalista de se pensar o
homem afeta a todos nos diferentes níveis da
experiência humana e as relações que se
estabelecem (FOUCAULT, 1979). Assim, pode-se
perceber, por exemplo, que recentemente houve um
aumento significativo do número de crianças
encaminhadas com dificuldades de aprendizagem.
Casos esses que não apresentam qualquer déficit
cognitivo ou neurológico. São crianças que dizem não
Natália Ribeiro
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conseguir aprender, mesmo que se empenhem para
melhorar o desempenho escolar. Essas dificuldades
são pontuadas por pais e professores como sendo
desvios e em muitos casos, até previamente
"autodiagnosticados" como TDAH ou dislexia e assim
passível de uma medicalização.
Admitindo assim que este humano é um sujeito
que fez-se junto com o social e por isso capaz de
encontrar maneiras diferentes de lidar com aquilo que
lhe aflige. Partindo daí passamos a propor outras
formas de se trabalhar esse fracasso escolar, sem
perder o caráter subjetivo que esse sintoma pode
trazer e a singularidade de cada caso (MANNONI,
1982; FREUD, 1912).
para a Organização Mundial da Saúde,
entende-se por saúde o completo bem-estar físico,
psicológico e social, não sendo apenas a ausência de
enfermidade (OMS, 2012). A atual fase do capitalismo
em suas exigências por produtividade e consumo, a
rapidez das novas tecnologias, o distanciamento das
relações
interpessoais,
a
efemeridade
de
informações e produtos, coloca à sociedade novas
formas de ser e estar no mundo (FOUCAULT,1979).
Nos últimos anos têm-se observado um
número cada vez maior de casos de crianças que
apresentam
dificuldades
de
aprendizado
encaminhados aos consultórios de Psicologia
(CABRAL e SAWAYA, 2001). Cabe-se o
questionamento do porquê desse aumento. Serão de
Natália Ribeiro
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fato patologias biológicas, uma epidemia de
transtornos e síndromes ou um sintoma do próprio
contemporâneo? Uma incapacidade de adaptação ao
modelo de ensino, uma carência cultural ou reflexos
do contexto histórico do qual fazemos parte?
Faz-se necessária uma análise mais profunda
do contexto emocional, social e familiar e seus
reflexos nas crianças que são encaminhadas a esse
tipo de atendimento. Não é pouco comum na clínica o
aparecimento de questões do tipo “não consigo
aprender”, “estudo, mas não consigo fixar a matéria”.
Em uma sociedade na qual não há espaço para a não
produção, tal demanda é vista como algo que deve
ser corrigido. Isso somado ao pensamento da
instantaneidade juntamente com a ideia do maior
lucro apregoada pelo capitalismo, empurram como
solução a medicalização. Aumenta-se a produtividade
de maneira rápida, sem trabalhar a causa do
problema propriamente dita e trazendo lucros. Um
bom exemplo para a questão é o consumo do
metilfenidato, também conhecido como ritalina, ou até
mesmo por “droga da obediência”, que aumentou
vertiginosamente nos últimos 20 anos, que tem,
finalidade a melhoria de desempenho de maneira
geral do indivíduo (ORTEGA, 2010).
O conceito de fracasso escolar surgiu a partir
da instauração da escolaridade obrigatória, no fim do
século XIX, embora haja os primeiros registros
somente no século XX. Inicialmente, suas causas
Natália Ribeiro
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foram atribuídas a questões referentes ao sujeito,
como uma incapacidade individual que acabavam por
produzir a segregação de alunos tidos como
“mentalmente
debilitados”
(FARIAS,
2007).
Posteriormente, com a introdução do pensamento
psicanalítico na análise de situações escolares, o
contexto familiar e emocional da criança passa a ser
levado em conta.
Nessa época surge o conceito de “criança
problema”, para as quais eram indicados processos
de diagnóstico e acompanhamento psicológico e
educativo (SANTIAGO, 2000).
No contexto atual, as questões vão além da
atribuição de responsabilidade do aprendizado à
capacidade individual da criança. Uma delas é o
papel atual ocupado pela instituição de ensino e pelos
pais no processo educativo. O posicionamento de
ambos com relação ao seu papel de autoridade frente
a criança vem se modificando ao longo do tempo, em
um processo de “fuga da responsabilidade” com
relação aos limites que devem ser dados. Com
relação aos pais, estes podem não se apropriar de
sua posição devido ao reduzido tempo disponível
para os filhos, devido a uma rotina de trabalho
pesada. Dessa forma, há grande possibilidade de
sentirem-se em dívida com os filhos, num papel de
compensar tal ausência com a permissividade. Ou
ainda, aqueles que atribuem o papel de educação
unicamente à escola, numa tentativa de furtar-se ao
Natália Ribeiro
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menos de uma dentre tantas responsabilidades. No
caso dos professores, podemos levantar a hipótese
da redução da importância que é dada ao docente
enquanto detentor e transmissor de saber. O
professor cada vez mais deve se desdobrar em
métodos que atraiam a atenção dos alunos, não pelo
conhecimento que está sendo transmitido, mas pela
forma de transmissão (PATTO, 2002). Segundo
Freud, deve-se buscar um ponto ótimo entre a
permissividade e o autoritarismo (FREUD, 1932).
Na prática clínica desenvolvida no projeto de
extensão "Fracasso escolar: O sentido em questão" é
bastante significativo entre o número de casos
atendidos o enfraquecimento das figuras de poder.
São casos de pais que não sabem como atuar ou
mesmo pouco presentes, além de professores que
delegam integralmente o papel de educar a terceiros
como pais e a comunidade escolar como um todo.
Há, inclusive a entrada da própria polícia nas
escolas, símbolo do deslocamento da autoridade da
figura do professor para um representante do Estado.
Essas observações parecem corroborar o que
teóricos da psicanálise contemporânea vão chamar
de um "declínio da função paterna" (LACAN,19601961/1992). Em outras palavras, a criança em seu
processo de desenvolvimento não encontra uma
figura que se apresente de forma forte o suficiente
para uma constituição psíquica que atenda às
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demandas
do
simultaneamente.

sujeito

e

da

sociedade

Assim, passamos de uma visão que reduz o
sujeito à uma esfera biológica para uma visão
holística, não se prendendo a uma relação simplista
de causa e efeito e sim tratando o sujeito e aquilo que
ele apresenta (da fala ao sintoma) como um discurso
localizado em uma sociedade histórica que o afeta e
é afetada por ele. Podemos, então, passar a uma
atuação clínica que aponte para este sujeito novas
formas de ser perante suas dificuldades e sofrimento,
saindo de uma postura que anula o sintoma para
outra que o entende como advindo de algo estrutural,
abrindo espaço para que outras formas de se viver
essas estruturas possam ser construídas. Estas
novas formas de ser, em último, poderão ser aquilo
que apontam para um futuro diferente em todos os
círculos sociais pelos quais este sujeito percorre.
A família
Quando uma criança nasce o primeiro contato
com um grupo social que ela tem contato é a sua
família, ela faz parte deste grupo e é ali que ela vai
desenvolver os principais tipos de interação e padrão
social.
De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA, Lei 008.069/1990, artigo 25,
parágrafo único) define a família natural e família
substituta como,
Natália Ribeiro
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A que é constituída pelos pais ou
qualquer deles e seus descendentes,
mesmo os que foram constituídos fora
do casamento, desde que seja
reconhecido pelos pais. Já a família
substituta é formada quando a criança
ou adolescente é colocada mediante
tutela, adoção ou guarda, que não
precisa haver laços sanguíneos.

Para Cunha (2010) a família é “a instituição
social mais antiga do mundo, constituída por pessoas
de diferentes sexos, através de uma cerimônia com
os seus familiares presentes, formando um seio
familiar cristão”. Mas para os dias atuais, sabe-se que
essa definição perante a sociedade seria um
equívoco, já que famílias estão sendo formadas por
pessoas do mesmo sexo e nem sempre realizadas
com cerimônias e muito menos envolvendo religião.
Mas por mais que a conceituação da família tenha
mudado de formato, as suas obrigações não
deixaram de existir, pois perante a Constituição
Federal de 1988, art. 227,
É dever e obrigação da família, da
sociedade e do Estado assegurar à
criança e ao adolescente, direito a
vida, saúde, alimentação, educação,
lazer,
profissionalização,
cultura,
dignidade,
respeito,
liberdade,
convivência familiar e comunitária e
colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, opressão, discriminação,
exploração, violência e crueldade.

Natália Ribeiro
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Fazendo uma analogia com o tema em
questão, sabe-se que o papel da família vai muito
além do que determina a Constituição Federal e o
ECA, neste interim há também a relação afetiva da
família para com os filhos, sendo essencial para um
desenvolvimento saudável da criança. A família não
deve ser omissa em relação ao seu membro familiar
em desenvolvimento, participando de todas as suas
etapas até, pelo menos, quando o indivíduo estiver
totalmente formado e com condições de caminhar
independentemente, se esse tipo de envolvimento
familiar não ocorrer, tem-se consequências sérias,
exatamente o que está sendo tratada neste trabalho,
como o fracasso escolar, também pode-se ter
problemas com a formação de caráter do indivíduo,
deficiências psicológicas irreversíveis, déficit de
atenção, etc.
A escola
Com a mudança concepção de família que
antes era tradicionalista, a escola também precisou
se reciclar deixando de ter apenas professores
preocupados em repassar as matérias convencionais,
para ter verdadeiros profissionais da educação como,
pedagogos,
psicopedagogos,
em
algumas
instituições há a presença de psicólogos, trazendo
assim uma equipe que venha suprir e
verdadeiramente ajudar a solucionar problemas mais
complexos como por exemplo, crianças com
dificuldade de aprendizagem, com algum tipo de
Natália Ribeiro

919

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

síndrome e problemas de pais omissos em relação à
vida escolar de seus filhos.
Esses profissionais da educação estão
presentes cada vez mais frequente nas escolas, pois
atuam de forma preventiva com problemas de ordem
pedagógica e atuam de forma conjunta com os
professores e educadores nas salas de aula. Esses
profissionais também dão prioridade em trabalhar
com a família, sendo um ponto de mediação
imprescindível entre o aluno, família e escola e faz
todo o trabalho necessário para tratar quaisquer
problemas que o aluno apresente na escola, inclusive
quando o aluno precisa de tratamento médico
especializado ou quando a família é omissa e é
necessário acionar o conselho tutelar.
Dessa forma, com esses profissionais muito
bem preparados para enfrentar a realidade das
escolas no cotidiano, a própria escola, por ter esse
apoio acaba por se adequar cada vez mais com a
realidade social dos alunos, incentivando a
comunidade escolar a ter conhecimentos e mesmo
quem tem dificuldades consegue ser auxiliado por
psicopedagogos, fazendo com que o nível da escola
aumente e o número de evasão diminua.
Assim, deve-se ter uma conscientização de
que a escola não é a única responsável pela
educação de uma criança e nem somente a família,
mas sim as duas instituições juntas, trabalhando
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como um todo em prol do bem estar e do futuro das
crianças.
Segundo Paro (2000),
A escola deve utilizar todas as
oportunidades de contato com os pais,
para passar informações relevantes
sobre seus objetivos, recursos,
problemas e também sobre as
questões pedagógicas. Só assim, a
família irá se sentir comprometido com
a melhoria da qualidade escolar e com
o desenvolvimento de seu filho como
ser humano.

Parafraseando o autor, a escola deve buscar a
construção por meio de uma intervenção elaborada e
consciente; a criação de espaços de reflexão e
experiências de vida numa comunidade educativa,
instituindo acima de tudo a aproximação entre as
duas instituições.
Em todo o contexto já dito, em suma, a família
é a referência de existência para um indivíduo e a
escola é a continuação dessa referência enquanto os
pais estão longe e as crianças estudam. Quanto
melhor for a parceria entre ambas, mais significativos
serão os resultados na formação do indivíduo em
questão. Pois a participação dos pais em todas as
fases dos seus filhos, inclusive na parte educacional
deve ser frequente, constante, pois só assim, pais e
professores conseguem trabalhar em conjunto para
resolverem inúmeras situações.
Natália Ribeiro
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Assim a responsabilidade da sociedade não é
apenas recaída para os setores relacionados à
educação, transformar o cotidiano da escola e da
família, através de pequenas ações modificadoras,
dessa forma a família necessita ter a consciência que
ela é responsável pela criação do indivíduo.
A escola e a família para terem um conjunto de
sucesso, precisam ter os mesmos objetivos em
comum acordo, seguindo os mesmos critérios para a
as relações que querem obter e para atingirem as
metas almejadas, pois cada uma fazendo sua parte o
êxito é alcançado mais rapidamente e mais
eficazmente.
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A EDUCAÇÃO ÉTNICO RACIAL NO PROCESSO
DE EMANCIPAÇÃO SOCIAL.
Naygi Bonke de Brito

Introdução
A formação cultural do Brasil se caracteriza
pela fusão de etnias e culturas, pela contínua
ocupação de diferentes regiões geográficas, pela
diversidade de fisionomias e paisagens e também
pela multiplicidade de visões sobre a miscigenação
em sentido amplo, algumas ainda presas à
desinformação e ao preconceito. Esse caldo de
cultura, segundo Munanga (2005), muitas vezes gera
atritos e conflitos em casa, na rua, no trabalho e na
escola. Assim como Silva (2005) ressalta que estes
atritos surgem da invisibilidade e o recalque dos
valores históricos e culturais de um povo, bem como
a inferiorização dos seus atributos adscritos, através
de estereótipos, conduz esse povo, na maioria das
vezes, a desenvolver comportamentos de auto
rejeição, resultando em rejeição e negação dos seus
valores culturais e em preferência pela estética e
valores culturais dos grupos sociais valorizados nas
representações.
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Schwarcz (2007) curiosamente afirma que o
racismo é um tema nascido com a modernidade, que
“apesar de tão globalizada, encontra-se marcada por
ódios históricos, nomeados a partir da raça, da etnia
e da origem”. Ainda cita que somos “quase brancos,
quase pretos”, como cantam Caetano e Gil, em Haiti,
e, por isso passamos nossa história a discutir esse
“quase”. Nesse contexto, a discriminação racial se faz
presente como fator de seletividade na instituição
escolar e o silêncio é um dos rituais pedagógicos por
meio do qual ela se expressa. Para Gonçalves (1985)
apud Gomes (2012), já chamava a atenção, na
década de 80, para o lugar ocupado pelo silêncio
sobre a questão racial na escola. Na sua dissertação
de mestrado, intitulada O silêncio: um ritual
pedagógico a favor da discriminação racial: um
estudo acerca da discriminação racial como fator de
seletividade na escola pública de primeiro grau: 1º a
4º série, o autor atentava para algo mais profundo:
“O autor destacava o fato de que a
presença da cultura na escola e na
sala de aula não se manifesta somente
de forma imaterial nem é um tema
capaz de homogeneizar tudo e todos.
Pelo contrário, ela é descontínua,
conflituosa e tensa e se materializa por
meio de gestos, palavras e ações,
muitas vezes, intencionais. Na escola,
no currículo e na sala de aula,
convivem de maneira tensa valores,
ideologias, símbolos, interpretações,
vivências e preconceitos.”
Naygi Bonke de Brito
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Logo não se pode confundir esse silêncio com
o desconhecimento sobre o assunto ou a sua
invisibilidade. Segundo Gomes (2012) é preciso
colocá-lo no contexto do racismo ambíguo brasileiro
e do mito da democracia racial e sua expressão na
realidade social e escolar. O silêncio diz de algo que
se sabe, mas não se quer falar ou é impedido de falar.
No que se refere à questão racial, há que se
perguntar: por que não se fala? Em que paradigmas
curriculares a escola brasileira se pauta a ponto de
“não poder falar” sobre a questão racial? E quando se
fala? O que, como e quando se fala? O que se omite
ao falar?
Tudo isso diz respeito ao reconhecimento da
nossa igualdade enquanto seres humanos e sujeitos
de direitos e da nossa diferença como sujeitos
singulares em gênero, raça, idade, nível
socioeconômico e tantos outros. Refere se também
aos conflitos, choques geracionais e entendimento
das situações limite vivenciadas pelos estudantes das
nossas escolas, sobretudo aquelas voltadas para os
segmentos empobrecidos da nossa população
(Gomes,2012).
Descolonizar os currículos
Segundo Munanga (2005) nos livros didáticos
a humanidade e a cidadania, na maioria das vezes,
são representadas pelo homem branco e de classe
média. A mulher, o negro, os povos indígenas, entre
outros, são descritos pela cor da pele ou pelo gênero,
Naygi Bonke de Brito
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para registrar sua existência. Assim, Silva (2005)
afirma que ao veicular estereótipos que expandem
uma representação negativa do negro e uma
representação positiva do branco, o livro didático está
expandindo a ideologia do branqueamento, que se
alimenta das ideologias, das teorias e estereótipos de
inferioridade/superioridade raciais, que se conjugam
com a não legitimação pelo Estado, dos processos
civilizatórios indígena e africano, entre outros,
constituintes da identidade cultural da nação.
Neste contexto a cor do negro, na perspectiva
daqueles
que
alimentam
um
pensamento
discriminatório, demonstra inferioridade, e é tomada
como um marcador de diferença. Toda uma
simbologia foi construída no inconsciente coletivo
graças às ideias do passado, nesse sentido a cor
preta representaria o mal, o feio e o sem inteligência;
enquanto a cor branca representa o inverso: bom,
bonito e inteligente. Além da classificação social de
que a cor preta significa, mesmo que simbolicamente,
a classe inferior, consequentemente de menor poder
aquisitivo. (Silva,2011)
Assim descolonizar os currículos é mais um
desafio para a educação escolar pois, de acordo com
Gomes (2012) muito já foi denunciado a respeito da
rigidez das grades curriculares, o empobrecimento do
caráter conteudista dos currículos, a necessidade de
diálogo entre escola, currículo e realidade social, a
necessidade de formar professores e professoras
Naygi Bonke de Brito
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reflexivos e sobre as culturas negadas e silenciadas
nos currículos.
Diante desta situação, o autor Gomes (2012)
nos propõe fazer algumas indagações: como o campo
da formação de professores e professoras lida com
essas rupturas? Como a alteração da LDB pela Lei nº
10.639/03 se insere nesse contexto? Que novos
paradigmas estão se desenhando no horizonte
pedagógico mediante a inserção cada vez maior do
trato da diversidade cultural e étnico-racial nos
currículos? Gostaria de destacar dois pontos para a
nossa reflexão.
O primeiro refere-se ao lugar da questão racial
nos currículos. As reflexões de Santomé (1995) apud
Gomes (2012) sobre a relação entre currículo e
culturas negadas e silenciadas ainda têm inspirado
muitas opiniões pedagógicas sobre o trato da questão
racial e a diversidade étnico-racial na escola.
Segundo o autor:
“Quando se analisam de maneira
atenta os conteúdos que são
desenvolvidos de forma explícita na
maioria das instituições escolares e
aquilo que é enfatizado nas propostas
curriculares, chama fortemente a
atenção à arrasadora presença das
culturas que podemos chamar de
hegemônicas. As culturas ou vozes
dos grupos sociais minoritários e/ou
marginalizados que não dispõem de
estruturas importantes de poder
Naygi Bonke de Brito
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continuam a ser silenciadas, quando
não estereotipadas e deformadas,
para anular suas possibilidades de
reação.”

O segundo ponto referente à relação entre a
formação de professores/as e as rupturas
epistemológicas e culturais produzidas no contexto da
Lei nº 10.639/03, entendida enquanto LDB e por isso
mesmo obrigatória, nos leva a formular mais algumas
questões desafiadoras: como lidar com a diversidade
cultural e étnico-racial em sala de aula? É possível
superar o modelo monocultural de conhecimento e de
ensino? Juntamente aos autores Gonçalves e
Gonçalves e Silva (2000) apud Gomes (2012),
podemos indagar: é possível aos professores e
professoras incluir a equidade de oportunidades
educacionais entre seus objetivos? Como socializar,
por meio do currículo e de procedimentos de ensino,
para atuar em uma sociedade multicultural? Com
tantas indagações, Silva (2011) afirma que a
descolonização do currículo implica conflito,
confronto, negociações e produz algo novo. Ela se
insere em outros processos de descolonização
maiores e mais profundos, ou seja, do poder e do
saber. Estamos diante de confrontos entre distintas
experiências históricas, econômicas e visões de
mundo. Nesse processo, assim como Gomes (2012)
afirma que a superação da perspectiva eurocêntrica
de conhecimento e do mundo torna-se um desafio
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para a escola, os educadores e as educadoras o
currículo e a formação docente.
Ações afirmativas e suas consequências
O termo Ação Afirmativa refere-se a um
conjunto de políticas públicas para proteger minorias
e grupos que, em uma determinada sociedade,
tenham sido discriminados no passado. A ação
afirmativa visa remover barreiras, formais e informais,
que impeçam o acesso de certos grupos ao mercado
de trabalho, universidades e posições de liderança.
Em termos práticos, as ações afirmativas incentivam
as organizações a agir positivamente a fim de
favorecer
pessoas
de
segmentos
sociais
discriminados a terem oportunidade de ascender a
postos de comando. (Oliven, 2007) Mas o trato da
questão racial no currículo e as mudanças advindas
da obrigatoriedade do ensino de História da África e
das culturas afro-brasileiras nos currículos das
escolas da educação básica só poderão ser
considerados como um dos passos no processo de
ruptura epistemológica e cultural na educação
brasileira se esses não forem confundidos com
“novos conteúdos escolares a serem inseridos” ou
como mais uma disciplina. Trata-se, na realidade, de
uma mudança estrutural, conceitual, epistemológica e
política (Gomes,2012).
No entanto, de acordo com Oliven (2007)
muitos afirmam que a implementação de políticas de
ação afirmativa no Brasil, principalmente os
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referentes a cotas nas universidades, com base em
dados raciais, seria uma forma de imitarmos o
exemplo dos Estados Unidos, que possuem uma
sociedade bastante diferente da brasileira e, mais
ainda, num período em que as próprias universidades
americanas estão abolindo esse sistema. É
importante, pois, um conhecimento mais profundo da
realidade norte-americana que possibilite uma
comparação com a situação brasileira. As ações
afirmativas são vistas, também, como uma forma de
reparação dos danos causados a gerações e
gerações de negros que foram escravizados por
séculos e abandonados a sua sorte pelo estado
brasileiro após a abolição.
Diante
deste
contexto
houveram
o
desenvolvimento e a aplicação de algumas destas
ações afirmativas citadas no site do MEC:
Lei 10.639 de 09 de janeiro de 2003 –
Altera a Lei n° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação
nacional, para incluir no currículo
oficial da Rede de Ensino a
obrigatoriedade da temática "História e
Cultura Afro-Brasileira", e dá outras
providências.
Resolução nº 1, de 17 de junho de
2004 - Institui Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das
Relações Étnico Raciais e para o
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Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana.
Art. 1° A presente Resolução institui
Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana, a
serem observadas pelas Instituições
de ensino, que atuam nos níveis e
modalidades da Educação Brasileira
e, em especial, por Instituições que
desenvolvem programas de formação
inicial e continuada de professores.
Art. 2 - § 2º O Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana tem
por objetivo o reconhecimento e
valorização da identidade, história e
cultura dos afro-brasileiros, bem como
a garantia de reconhecimento e
igualdade de valorização das raízes
africanas da nação brasileira, ao lado
das indígenas, europeias, asiáticas.
Lei 11.645 de 10 de março de 2008 Altera a Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, modificada pela
Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003,
que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, para incluir no
currículo oficial da rede de ensino a
obrigatoriedade da temática “História e
Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.
Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012
- reserva no mínimo 50% das vagas
das instituições federais de ensino
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superior e técnico para estudantes de
escolas públicas, que são preenchidas
por candidatos autodeclarados pretos,
pardos e indígenas, em proporção no
mínimo igual à presença desses
grupos na população total da unidade
da Federação onde fica a instituição.
Portaria normativa N° 18, de 11 de
outubro de 2012:
Art. 1° A implementação das reservas
de vagas de que tratam a Lei no
12.711, de 29 de gosto de 2012, e o
Decreto n° 7.824, de 11 de outubro de
2012, por parte das instituições
federais de ensino vinculadas ao
Ministério da Educação que ofertam
vagas de educação superior e pelas
instituições federais de ensino que
ofertam vagas em cursos técnicos de
nível médio observará o disposto
nesta Portaria.
Lei n° 12.288 de 20 de julho de 2010 Institui o Estatuto da Igualdade Racial;
altera as Leis nos 7.716, de 5 de
janeiro de 1989, 9.029,10 de 13 de
abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de
1985, e 10.778, de 24 de novembro de
2003.
Art. 1° Esta Lei institui o Estatuto da
Igualdade Racial, destinado a garantir
a população negra a efetivação da
igualdade de oportunidades, a defesa
dos direitos étnicos individuais,
coletivos e difusos e o combate à
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discriminação e às demais formas de
intolerância étnica.

O racismo e seus derivados
O conceito de raça teve sua origem através de
uma fundamentação biológica, dentro do paradigma
de raça inferior e raça superior, reforçado através dos
estudos e pesquisas de diversos cientistas, entre eles
o cientista brasileiro Nina Rodrigues como afirma
Silva (2011). Assim a chamada ciência da época
beneficiou um grupo de dominadores (minoria) em
detrimento dos dominados (maioria), época em que
os negros viviam ameaçados sob as ordens e a
chibata do dominador. Acreditando na superioridade
de uma raça ariana pura, legitima-se o poder da
desigualdade, contando com a colaboração da
ciência, do direito, da filosofia, da religião, entre
outras. De acordo com Santos et al (2010) a Raça
refere-se ao âmbito biológico; referindo-se a seres
humanos, é um termo que foi utilizado historicamente
para identificar categorias humanas socialmente
definidas. As diferenças mais comuns referem-se à
cor de pele, tipo de cabelo, conformação facial e
cranial, ancestralidade e genética. Portanto, a cor da
pele, amplamente utilizada como característica racial.
Porem de acordo com Silva (2011) alguns estudiosos
como Antônio Sérgio Guimarães entendem que a
categoria raça é uma construção sociológica; raça é
uma crença presente no comportamento humano
capaz de distribuir desigualmente vantagens e
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desvantagens às pessoas em virtude do modelo de
classificação racial existente na sociedade.
Além das classificações sobre “raça” há outro
conceito relevante neste contexto que é a “etnia” que
se refere ao âmbito cultural; um grupo étnico é uma
comunidade humana definida por afinidades
linguísticas, culturais e semelhanças genéticas.
Essas comunidades geralmente reclamam para si
uma estrutura social, política e um território segundo
Santos et al (2010). Uma recente pesquisa comparou
a exatidão da classificação de raça e etnia através do
autorrelato do indivíduo questionado e a impressão
do questionador. Os resultados mostraram que a
percepção do questionador quanto à raça do
entrevistado era mais precisa para pretos e brancos,
enquanto em relação a outras raças, em muitos
casos, os questionadores tinham dúvidas a respeito
da raça do indivíduo e a classificavam como
“desconhecida”.
Concluiu-se assim que a raça e/ou etnia do
indivíduo deveria ser obtida por autorrelato e não a
partir da opinião do questionador, pois a classificação
étnico-racial foi mais precisa através do auto
qualificação. Logo percebesse que o estudo das
diferenças entre os seres humanos tornou-se
suspeito, pois temia-se que ele fornecesse
argumentos que pudessem servir para tornar a dividir
a humanidade. A exacerbação das diferenças
provocaria,
invariavelmente,
fenômenos
de
Naygi Bonke de Brito

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

939

segregação,
discriminação
e
exterminação
(STOCZKOWSKI, 1999 apud Mendes, 2012) De
acordo com o autor o preconceito racial possa ser
aferido em nível individual, funda-se certamente em
fatores de ordem estrutural (como, por exemplo, a
posição social do grupo e o acesso diferencial aos
recursos socialmente disputados e valorizados). Os
estereótipos e os preconceitos não produzem direta e
automaticamente discriminação e exclusão; no
entanto, ambos podem desempenhar um papel não
negligenciável nesses processos. Trata-se, com
efeito, de uma dimensão ideológica e simbólica do
fenômeno. (Mendes,2012) Os preconceitos de ordem
racial e étnica geram efeitos específicos, no que diz
respeito à conservação da distância social entre o
Nós e o Outro. É, então, possível articular o
preconceito com a discriminação, na medida em que
uma das partes tem interesse em:
“... estabelecer uma determinação em
relação a uma outra que justifique, por
antecipação, esta discriminação. Por
seu turno, a discriminação tem por
consequência que a outra parte reage,
efetivamente,
segundo
as
características que lhe são atribuídas
(DOISE, DESCHAMPS, MUGNY,
1986 apud Mendes, 2012).”

Atendendo ao racismo como prática
discriminatória, é relevante sublinhar que a
discriminação, nomeadamente racial tem reflexos em
práticas e comportamentos de caráter coletivo, que
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podem ser observáveis e mensuráveis, mas que não
podem ser dissociados de “modos de funcionamento
social”. As práticas discriminatórias surgem ligadas à
defesa dos interesses de determinado grupo
(Mendes, 2012). Quando qualquer pessoa no Brasil
fala em racismo, o autor Sant’Ana (2005) nos
questiona: qual é a imagem humana que geralmente
lhe vem logo de cara à mente? Acertou: é a do negro.
Por que isso acontece? Por que o negro é a vítima
maior do racismo praticado neste imenso país? Existe
alguma relação entre a escravidão imposta ao negro
e o racismo sofrido por ele? Entretanto não havia
preconceito racial antes do século XV e o grande líder
africano Leopold Senghor afirma que “o racismo
etnocentrismo carregado de diferenças raciais, reais
ou imaginárias não tem mais de quatro séculos”
(PEREIRA, 1978 apud Sant’Ana, 2005). De acordo
com essa linha de raciocínio o autor ainda cita:
“O racismo, como ideologia elaborada,
é fruto da ciência europeia a serviço da
dominação sobre a América, Ásia e
África. A ideologia racista se manifesta
a partir do tráfico escravo, mas adquire
o status de teoria após a revolução
industrial europeia. Aimé Césaire, em
seu Discurso sobre o Colonialismo,
escrito no imediato do pós-guerra,
salienta que Cortez e Pizarro pilhavam
e matavam na conquista da América,
mas que nunca afirmaram “ser
mandatários de uma ordem superior”
... os hipócritas só vieram mais tarde.”
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Neste contexto, Mendes (2012) afirma que é o
etnocentrismo, que gera estereótipos e imagens a
priori sobre os outros em nossa sociedade
contemporânea e isto gera poderá incompreensão e
conflitos. O etnocentrismo supõe que o que nós
somos e fazemos é sempre superior aos outros e ao
que eles fazem. É um fenômeno transversal a todas
as culturas e sociedades. O problema surge quando
emergem falsas teorias que legitimam comparações
abusivas que não têm nada a ver com rigor e
cientificidade.
A pluralidade cultural
Pensando como Geetz, ou pelo menos no
conceito de cultura de um ponto de vista
antropológico, Silva (2011) percebe a cultura não
como simplesmente um manual de códigos e
condutas ou como um tradutor de significados e muito
menos um conjunto ou acúmulo de conhecimentos
científicos-tecnológicos ou religiosos que seriam
“naturais” de cada comunidade. A cultura estaria lá,
não necessariamente no ato em si observado, mas
aparente como uma estrutura, uma “teia de
significado” que o homem (ou os homens) mesmo
teceu (teceram). O ser social e seu grupo estariam
amarrados a essa teia que teve seus signos
construídos sócio historicamente. Ainda assim,
mesmo o pensamento mais rico acerca da
diversidade cultural e o contínuo acúmulo entre os
debates conceituais não constroem, por si só, o
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presente de dignidade e respeito o qual tanto se
procura. A diversidade do conceito de cultura e a
instituição de “etnia” como um termo politicamente
correto substituidor da chamada “raça” dos
naturalistas do início do século XX não reflete
necessariamente o final da discriminação entre os
povos. Pois o racismo clássico, apoiado na ideia racial
dos povos, também adotou o lexical “étnico”, dessa
forma pode-se perceber que o preconceito não se
estabelece unicamente através da simples diferença
entre os fenótipos adquiridos durante o processo de
distribuição de genes, mas sim, principalmente, se
revela através do repúdio, escárnio e intolerância das
práticas culturais dos outros grupos, danças,
cerimônias religiosas, festa, língua, culinária, etc.
Práticas culturais marcantes e, diga-se de passagem,
refletoras de uma cultura fundamental para o
estabelecimento das relações sociais mais cotidianas
dos membros de um grupo (como aqui visto, são
essas as “teias”).
Conclusão
A nossa sociedade como um todo tem razões
de sobra para se preocupar com essas questões.
Nossa formação nacional tem, como característica
peculiar, a convivência e a mescla de diversas etnias
e diferenças culturais. Temos, em nossa história, a
ignomínia da escravidão de africanos, que tantas
marcas deixou em nossa memória e cuja herança é
visível, ainda hoje, em uma situação na qual não
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somente se manifestam profundas desigualdades,
mas o fazem, em larga medida, segundo linhas raciais
– e eu próprio, como sociólogo, dediquei-me a
estudar aspectos dessa herança social do regime
escravocrata. Temos, ainda, em nosso passado,
episódios graves de violações dos direitos das
comunidades indígenas.
c) indispensável que os currículos e livros
escolares estejam isentos de qualquer conteúdo
racista ou de intolerância. Mais do que isso. É
indispensável que reflitam, em sua plenitude, as
contribuições dos diversos grupos étnicos para a
formação da nação e da cultura brasileiras. Ignorar
essas contribuições – ou não lhes dar o devido
reconhecimento – é também uma forma de
discriminação racial. No entanto a superação do
racismo ainda presente em nossa sociedade é um
imperativo. É uma necessidade moral e uma tarefa
política de primeira grandeza. E a educação é um dos
terrenos decisivos para que sejamos vitoriosos nesse
esforço.
Logo o resgate da memória coletiva e da
história da comunidade negra não interessa apenas
aos alunos de ascendência negra. Interessa também
aos alunos de outras ascendências étnicas,
principalmente branca, pois ao receber uma
educação envenenada pelos preconceitos, eles
também tiveram suas estruturas psíquicas afetadas.
Além disso, essa memória não pertence somente aos
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negros. Ela pertence a todos, tendo em vista que a
cultura da qual nos alimentamos quotidianamente é
fruto de todos os segmentos étnicos que, apesar das
condições desiguais nas quais se desenvolvem,
contribuíram cada um de seu modo na formação da
riqueza econômica e social e da identidade nacional.
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MULTICULTURALIDADE E A EDUCAÇÃO
Patrícia Aparecida de Oliveira

INTRODUÇÃO
O Ensino de Arte é um campo fértil para as
discussões multiculturais, visto que o termo “cultura”
é usado com frequência em todos os documentos que
legitimam e oficializam essa disciplina. Contribuir para
o desenvolvimento cultural do aluno é um dos
objetivos do ensino de arte.
O ensino de arte é bastante mal interpretado
quando comparado com as disciplinas de cunho mais
técnico. A esfera da arte ocupa um lugar distinto das
disciplinas formais do currículo fundamental. Ela
habita o espaço da construção do conhecimento
estético, devendo coerentemente, analisar a
produção estética existente e simultaneamente
permitir uma produção local, individual e coletiva. Tal
produção só pode existir amparada pelo estudo da
produção que já existe e que representa a história e a
cultura de diferentes manifestações artísticas.
Richter
(2003)
também
fala
do
multiculturalismo no ensino de arte ao trabalhar com
a cultura e a arte popular. Ela comenta que é

Patrícia Aparecida de Oliveira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

947

importante incluir a arte de outras culturas no currículo
escolar e acrescenta que:
Um aspecto que considerei dos mais
importantes
para
que
a
multiculturalidade fosse tratada de
forma positiva na escola foi a mudança
e ampliação do conceito de arte
usualmente trabalhado na disciplina
Educação Artística, que passou a
incluir a arte de outras culturas, seu
contexto, não sofrendo nenhuma
hierarquização em termos de erudito e
popular. [...] Este é sempre um dos
pontos mais difíceis de serem aceitos
e modificados pelas/os professoras/es
de arte, gerando sempre a questão: e
o artesanato, como cultura popular, é
ou não é arte? (RICHTER, 2003, p.
87).

Para trabalhar com os eixos multiculturalidade
e estética do cotidiano foi preciso conceituar cultura,
na forma em que ela seria abordada neste trabalho
pois, a questão das implicações educativas do
pluralismo cultural só pode se tornar uma questão
pertinente se tiver como base uma definição
antropológica e sociológica do conceito de cultura. A
noção de cultura, do ponto de vista antropológico, foi
sendo construída a partir do século XIX, através de
diferentes enfoques.
Em um conceito já clássico do século XIX, a
cultura é vista como civilização, como um todo
complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, leis,
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tecnologia, costumes, parentesco, religião, magia, e
muitas outras capacidades e habilidades adquiridas
pelos seres humanos enquanto membros da
sociedade. A partir do início do século XX altera-se o
conceito, a ideia de civilização perde seu sentido de
processo e passa a definir um estado - a sociedade
ocidental - que deve ser atingido pelos ainda nãocivilizados .
É relevante desencadear reflexões e
interesses para novos conhecimentos. Refletir sobre
uma educação estética que busque suprir os limites
de um ensino de arte fragmentado, tecnicista e
padronizado. Uma educação estética, que vá além,
centrada na realidade em que se vive, que busque
aprimorar e refinar os sentidos, compreender os
significados e sentidos estéticos da arte, para melhor
compreender e fundamentar a função da experiência
estética tanto na formação de nossos alunos, quanto
na formação do professor.
O conceito de estética, ao longo da história, foi
incorporando imposição de uma estética ocidental,
universalista, produção artística elitizada, a influência
da cultura industrial; a supervalorização do novo; o
imediatismo; de atividades mentais nas procura do
prazer sem esforço e imediato; por gosto e opiniões
dirigido pela cultura de massa, rompimento da
sensibilidade com a educação do intelecto e a busca
pelo belo idealizado, imposições que acarretou em
um empobrecimento ou uma vulgarização do real
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significado de estética. Outra questão a se considerar
é que, conceito de estética ficou durante muito tempo
atrelado a beleza, atualmente, ocorreu um
rompimento, tornando-se supérfluo, pois a questão do
belo depende da cultura em que o indivíduo está
inserido.
Este trabalho irá abordar em seus capítulos o
que é cultura, arte e estética e como ensinar com a
multicultura.
MULTICULTURALIDADE EM ARTES VISUAIS
O ensino de Arte no Brasil vem sofrendo
muitas mudanças no decorrer dos anos. De acordo
com Martins, Picosque e Guerra (2009), vários
desvios vêm comprometendo o ensino de arte no
país, que mostra essa inconstância inclusive no nome
da disciplina. Elas destacam que ainda é comum as
aulas de arte serem confundidas com lazer, terapia,
descanso das disciplinas “sérias”, decoração da
escola, entre outros. A falta de formação do professor
de Arte, visto que as licenciaturas nessa área são
recentes no país, contribuiu para essa visão.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB nº9.394), aprovada em dezembro de
1996, estabelece o ensino de arte como componente
curricular obrigatório nos diversos níveis da educação
básica, com o intuito de promover o desenvolvimento
cultural dos alunos. Segundo os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) Arte,
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são características desse novo marco
curricular as reivindicações de
identificar a área por arte (e não mais
por educação artística) e de incluí-la
na estrutura curricular como área com
conteúdos próprios ligados à cultura
artística, e não apenas como
atividade.(PCN, Arte, 1997)

Os PCN destacam ainda que o aluno deve
desenvolver sua competência estética tanto para
produzir trabalhos pessoais e grupais quanto para
que possa, progressivamente, apreciar, desfrutar,
valorizar e julgar os bens artísticos de distintos povos
e culturas produzidos ao longo da história e na
contemporaneidade. Entre outros objetivos do ensino
de Arte citados nos PCN, podemos destacar:
compreender e saber identificar a arte
como fato histórico contextualizado
nas diversas culturas, conhecendo
respeitando e podendo observar as
produções presentes no entorno,buscar e saber organizar informações
sobre a arte em contato com artistas,
documentos, acervos nos espaços da
escola e fora dela (livros, revistas,
jornais,
ilustrações,
diapositivos,
vídeos, discos, cartazes) e acervos
públicos
reconhecendo
e
compreendendo a variedade dos
produtos artísticos e concepções
estéticas presentes na história das
diferentes culturas e etnias (PCN Arte,
1997).
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O multiculturalismo no ensino de arte tem
chegado ao Brasil por muitos caminhos, vindo de
preocupações e discussões que se iniciaram nos
Estados Unidos. É necessário se ter parâmetros para
a introdução do multiculturalismo na educação
brasileira.
Candau diz:
Ao
analisarmos
as
diferentes
dimensões da cultura em que estamos
imersos tomamos consciência de que
se trata de um universo diversificado e
provocativo.
Talvez
possa
ser
concebido como um caleidoscópio.
Nele estão presentes expressões de
diferentes universos culturais, assim
como manifestações das culturas
populares e eruditos, da arte e ciência,
do artesanato e da microeletrônica e
das distintas formas de comunicação
de massa. Alguns falam de um
verdadeiro labirinto em que se dão
formas originais de produção cultural.
(CANDAU, 1995,298)

A
educação
multicultural
envolve
o
desenvolvimento de competências em muitos
sistemas culturais, os educadores devem criar
ambientes de aprendizagem que promovam a
alfabetização cultural de seus alunos nos diferentes
código culturais, compreensão genérica dos
processos culturais bancos e reconhecimento macro
cultural em que a escola e a família estão imersos.
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A educação intercultural crítica é uma
perspectiva em construção no campo educacional
brasileiro e a sua consolidação no ensino de Artes
Visuais passa pelo estabelecimento de diálogos
horizontais que articulem igualdade e diferença entre
concepções distintas de arte e cultura necessitandose
superar
qualquer
relação
de
saberes/conhecimentos que configurem hierarquias
essencializadas para a sua construção (complexa) na
educação escolar.
É
necessário
neste
processo
de
descolonização para a interculturalização dos
conhecimentos e saberes escolares visando o
estabelecimento da ecologia de saberes na escola. O
que implica no aprendizado do compartilhamento do
poder, pois não se propõe negar os conhecimentos
hegemônicos para criar outra hegemonia, mas sim
promover a diversidade de saberes e alternativas
investindo em pesquisas sobre sinergias entre
conhecimentos acadêmicos e (des)eurocentrados e
outros conhecimentos/saberes. (CANDAU, 2015).
Para essa perspectiva que busca na escola
integrar e criar acessos plurais para a promoção da
“conversa do mundo” (SANTOS, 2009)de maneira
mais ampla, rica e horizontal do que a compreensão
ocidental do mundo (SANTOS, 2007, p. 20), trazendo
para esse diálogo formas de conhecimento que foram
ocultadas pelas Epistemologias do Norte (o
nortecentrismo), é imprescindível inquirir o legado
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civilizatório oficial via o questionamento dos
conteúdos curricularizados para o repertório fixo dos
bens
simbólicos
de
Artes
Visuais
e,
consequentemente, transgredir aos rituais escolares
que o reproduzem . Para tal finalidade torna-se
preciosa a concepção de currículo como
(...)uma construção específica do
contexto educacional, em que o
cruzamento entre diferentes saberes,
cotidianos ou sociais e científicos,
referenciados a universos plurais, se
dá no dia a dia das escolas em
processos de diálogo e confronto,
permeados por relações de poder. O
conhecimento escolar não é um ‘dado’
inquestionável e ‘neutro’, a partir do
qual
nós,
professores/as
configuramos nosso ensino. Trata-se
de uma construção permeada por
relações sociais e culturais, processos
complexos
de
transposição/recontextualização
didática e dinâmicas que têm de ser
resignificadas
continuamente.(CANDAU, 2009, p.
94/95).

A
perspectiva
intercultural
apresenta
compatibilidade com o ensino de Artes Visuais
contemporâneo que afirma a arte como campo de
conhecimento que comporta entre os seus princípios
a preocupação com a diversidade cultural,
compreendendo o reconhecimento das referências
culturais dos/as estudantes e a ampliação de seus
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horizontes com a criação de acesso a outras culturas
e manifestações artísticas.
Nessa tendência educativas e propõe que os
elementos visuais/formais deixem de ser vistos como
conteúdos em si mesmos e passem a ser abordados
no contexto das obras como meios do acesso aos
seus sentidos, relacionando-se as artes com outras
experiências humanas em propostas educativas
orientadas para a dissolução das fronteiras entre a
arte popular e arte erudita, assim como entre as artes
legitimadas e visualidades outras que muitas vezes
passam ao largo do campo das artes visuais.
Os temas, as ideias, os aspectos sociais e
políticos, antes preteridos pelo estudo formalista da
arte, passam a ser valorizados atentando-se para a
produção artística em diálogo com a diversidade, a
multiplicidade e a heterogeneidade de perspectivas.
Chalmers (2005) fala sobre culturas e
identidades
híbridas,
que
caracterizam
a
contemporaneidade. Além das interferências de
outras culturas, devemos considerar o fator tempo,
pois há uma tendência em tratar as culturas como
algo sólido, imutável. Em vez de explorar como uma
cultura pode reconverter seu fazer artístico, tende-se
a retratar as chamadas culturas tradicionais como se
estivessem fixas, imaculadas num tempo/espaço
imaginado. Chalmers acrescenta ainda que:
Nos estudos culturais a noção de
hibridade é quase antiga, mas na
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educação visual de Arte nas escolas,
só raramente o aluno/as estudam esse
fenômeno, a não ser quando, talvez,
considerem a .influência das máscaras
africanas em Picasso ou a relação
entre o trabalho de Van Gogh e as
gravuras japonesas. As fronteiras
físicas podem ter permanecido
intactas, mas as fronteiras culturais
ficam cada vez mais porosas. [...] É
importante e crítico que os educadores
procurem compreender o conceito de
que as culturas são simultâneas e
diferentes internamente e estão em
constante mudanças (CHALMERS,
2005, p. 258).

Na era da globalização, as questões sobre
diversidade cultural se tornam cada vez mais
pertinentes. As relações virtuais entre indivíduos de
diferentes culturas são muito comuns nos dias de hoje
devido o acesso a informações em tempo real
possibilitado pelos meios de comunicação, em
especial pela Internet. Por isso, termos como
“multiculturalismo” estão sendo discutidos nos
estudos mais recentes que envolvem educação, arte
e cultura.
CULTURA
A cultura é um sistema de crenças e
significações que o ser humano usa para dar sentido
à sua existência. A arte tem se mostrado desde o
início da história da humanidade como uma prática
usual em todas as manifestações culturais. “O
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homem que desenhou um bisão em uma caverna préhistórica teve de aprender e construir conhecimentos
para difundir essa prática. E, da mesma maneira,
compartilhar com as outras pessoas o que aprendeu”
(BRASIL, 1998, p. 20).
No sentido amplo, a cultura engloba a língua
que falamos, as crenças, os costumes, a arte, a
religião, etc. Todas as atividades são realizadas de
acordo com regras, usos e costumes de cada cultura
particular. Duarte Júnior, diz que:
indivíduos que nascem, aprendem e
constroem o mundo dentro de uma
mesma cultura, guardam entre si esta
identidade. Por este processo de
identificação cultural pode-se dizer
que possuímos uma personalidade de
base, ou personalidade cultural,
moldada a partir de valores básicos de
nossa cultura (DUARTE JÚNIOR,
1988, p. 58).

Os indivíduos que nascem em uma mesma
cultura, aprendem e constroem comportamentos e
atitudes, compartilhando entre si uma identidade
cultural. Segundo Hernández, a cultura “define-se
como o conjunto de valores, crenças e significações
que [as pessoas] utilizam (quase sempre sem
reconhecê-los) para dar sentido ao mundo em que
vivem” (2000, p.30).
Segundo estudos cultural é uma forma de vida;
nesta compreensão estão inclusas“[...] ideias,
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atitudes, linguagens, práticas, instituições e
estruturas de poder, quanto toda uma gama de
práticas culturais: formas, textos, cânones,
arquitetura, mercadorias produzidas em massa, e
assim por diante”(NELSON; TREICHLER e
GROSSBERG apud SILVA, 1995, p. 14).
Fundamentados no cotidiano vivenciado pelos
sujeitos, os estudos culturais colaboram para a
compreensão da multiplicidade de sentidos da cultura
na qual estão inseridos. Desta forma, quando a
educação
se
fundamenta
na
realidade
existencial
dos
educandos,
a
aprendizagem significativa tem maior
possibilidade de ocorrência. [...]
Símbolos
desconectados
de
experiências
são
vazios,
são
insignificantes para o indivíduo.
Quando a educação não leva o sujeito
a criar significações fundadas em sua
vida,
ela
se
torna
simples
adestramento: um condicionamento a
partir de meros sinais (DUARTE
JÚNIOR, 1988, p. 61).

As culturas são produtoras de imagens,
existem diferentes manifestações de cultura visual,
considerando objetos de arte do passado ou
contemporâneos e objetos da cultura de outros
povos. Assim, o incentivo
[...] à curiosidade pela manifestação
artística de diferentes culturas, por
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suas crenças, usos e costumes, pode
despertar no aluno o interesse por
valores
diferentes
dos
seus,
promovendo
o
respeito
e
o
reconhecimento dessas distinções.
Ressalta-se, assim, a pertinência
intrínseca de cada grupo e de seu
conjunto de valores, possibilitando ao
aluno reconhecer em si e valorizar no
outro a capacidade artística de
manifestar-se
na
diversidade
(BRASIL, 1998, p. 62).

Desta forma, “[...] a escola é um lugar de
excelência para a interação entre as distintas
culturas, para o conhecimento da multiplicidade dos
códigos culturais existentes e para a produção de
cultura”, conforme assegura o Referencial de
expectativas para o desenvolvimento da competência
leitora e escritora no ciclo II do ensino fundamental –
Artes (2006, p. 21).
Os alunos já desfrutam de experiência visual
antes de entrar na escola; as imagens fazem parte do
cotidiano dos alunos, pois ocorre a proliferação
destas através de câmeras, vídeos, celulares, mp4,
internet, dentre outras mídias, por isso é importante o
estudo das imagens onde o papel do professor, será
de mediador na decodificação de signos e na
construção de conhecimentos.
Freire entende que “[a] leitura do mundo
precede a leitura da palavra, daí que a posterior
leitura desta não possa prescindir da continuidade da
Patrícia Aparecida de Oliveira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

959

leitura daquele” (2006, p. 11),ou seja, o mundo onde
vivemos é compreendido através de seu contexto,
não só por palavras, mas através do visual, da relação
com as pessoas, com os lugares, onde deixamos uma
marca, uma identidade.
O trabalho com as imagens da cultura visual
fará com que os alunos tenham condições de
compreender melhor sua cultura e a de outros povos,
contribuindo para a educação crítica e decodificação
de símbolos presentes nas imagens que os cercam
cotidianamente. Além disso, o trabalho com as
imagens contribuem para a percepção visual e para o
desenvolvimento estético dos educandos.
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A INCLUSÃO DE CRIANÇAS AUTISTAS NO
CONTEXTO ESCOLAR
Patrícia de Matos Macedo Borogan

RESUMO
O presente artigo traz a discussão questões
referentes à inclusão de crianças com necessidades
especiais em escolas públicas, principalmente
crianças com autismo. Desta forma, o objetivo geral
dessa pesquisa é mostrar como a inclusão de uma
criança autista acontece no espaço escolar, verificar
se todos estão preparados para lidar com esse
processo de inclusão, se a escola enquanto espaço
acolhedor está, de fato, adaptada para atender estas
crianças, que aprendem e se socializam desde seu
nascimento, através das ações, relações e interações
que estabelecem com outras, um encontro que
oferece uma apropriação de significados dando mais
sentido à vida, não apenas da criança deficiente, mas
de todos que estão ao seu lado. O foco é identificar
se as leis contemplam estas crianças e até onde são
cumpridas. No entanto o que percebemos é que a
teoria muitas vezes se distancia da prática, e é
vivenciando isso, pesquisando, conseguimos fazer
essa comparação, porque o ideal é que as leis sejam
cumpridas e que todos se sintam bem com relação a
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isso, tanto quem acolhe quanto quem é acolhido.
Para que haja inclusão é necessário que as escolas
estejam preparadas para receber as crianças com
necessidades especiais e não apenas autistas, mas
qualquer tipo de deficiência que possa surgir diante
deste contexto, e que além de acolher consiga
promover o desenvolvimento dessa criança para seu
convívio em sociedade e é o que mostra esse estudo.
Palavras-chaves:
escolar.

Inclusão.

Autismo.

Contexto

ABSTRACT:
This article discusses issues related to the inclusion of
children with special needs in public schools,
especially children with autism. In this way, the
general objective of this research is to show how the
inclusion of an autistic child happens in the school
space, to verify if all are prepared to deal with this
inclusion process, if the school as a welcoming space
is, in fact, adapted to attend these children, who learn
and socialize from their birth through the actions,
relationships and interactions they establish with
others, an encounter that offers an appropriation of
meanings giving more meaning to life, not only of the
disabled child, but of all who are at their side. The
focus is to identify if the laws contemplate these
children and how far they are fulfilled. However what
we realize is that theory often distances itself from
practice, and is experiencing this, researching, we can
make that comparison, because the ideal is that the
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laws are fulfilled and everyone feels good about it,
both who welcomes how much is welcomed. Inclusion
requires that schools be prepared to receive children
with special needs, not just autistic children, but any
kind of disability that may arise in this context, and that
in addition to fostering the development of this child
for and this is what this study shows.
Keywords: Inclusion. Autism. School context.
INTRODUÇÃO
Iniciamos essa pesquisa buscando relatos
históricos sobre os portadores de deficiências
antigamente, e descobrimos que a trajetória não foi
fácil, muitas lutas foram vencidas e outras ainda estão
por vencer.
Não temos certeza de qual era a relação que
existia entre deficientes e sociedade, pois não há
dados concretos apenas informações de autores da
época, onde as pessoas deficientes eram repudiadas,
abandonadas, excluídas por todos. Já que nesse
período a veneração pela perfeição predominava e os
que possuíam alguma deformidade visto como
abominação.
De acordo com Bercohff (1993), na antiguidade
acreditavam-se que as imperfeições poderiam ser
maldições enviadas por Deus e que de alguma forma
os atingiriam também. Tempos depois, na Idade
Média, com as transformações na sociedade e com a
consolidação da Igreja que a partir de então rege e
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tem o poder em mãos, fica claro que os deficientes
não deveriam ser abolidos, eliminados, mas
abandonados, em qualquer lugar, a própria sorte e
com isso acabavam virando pedintes, dependiam da
caridade dos outros para sobreviverem. E mesmo
com o passar anos essa perseguição continuava, e
até os que iam contra as regras da igreja eram
punidos.
Ainda de acordo com Bercohff (1993), no
século XVI com as mudanças no mundo social,
político e econômico – resultado das Revoluções
Burguesas –, começam a surgir novas discussões
sobre a deficiência e suas causas, decorrente das
pesquisas feitas através da alquimia a medicina
daquele período histórico. Com o avanço nesse
campo medicinal que aconteceu no século XVII ao
XVIII os deficientes passaram a ser vistos e avaliados
de maneira diferente, concluíram que essas pessoas
precisavam de cuidados em ambientes especiais.
Nesta perspectiva, é no século XIX que tudo se
torna evidente, a deficiência passa a ser
responsabilidade pública, onde se vê a necessidade
de colocar essas pessoas em espaços reservados,
isolados de preferência bem distantes das suas
famílias.
No entanto, foi somente no século XX com o
surgimento de novos elementos relacionados à
educação inclusiva, que os deficientes ganharam
mais espaço no meio social, eles queriam o direito de
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viver em sociedade e não enclausurados longe de
todos.
Sanches (2008) reafirma dizendo que isso só
aconteceu quando se deu o rompimento dos valores
morais. No entanto, o preconceito ainda é visível, e a
perfeição, o culto ao que é considerado belo
permanece, fazendo com que o deficiente não tenha
valor perante a sociedade, e perca seu espaço.
Todavia, com o movimento a favor da
socialização desses portadores de deficiências, vem
a integração educacional que visa inserir o deficiente
na sociedade, com esperança de que ele possa se
igualar as outras pessoas. Pois, a integração
educacional pode ser definida como coordenação,
formação, combinação em um mesmo contexto, ou
seja, o problema da deficiência está na pessoa e
precisa ser curada.
E devido a tantos discursos relacionados a
esse assunto cresce a necessidade de não apenas
inserir, introduzir, mas pensar numa maneira de
garantir seu desenvolvimento, e para isso fez se
necessário um espaço que atendesse as
especificidades desse deficiente.
Surge então à inclusão, onde a sociedade tem
o dever de se adequar para promover o crescimento
dessa pessoa com necessidades especiais, visando
respeitar as habilidades e o tempo que cada indivíduo
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tem em relação à aprendizagem, valorizando as
diferenças e a busca por igualdade.
A INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM AUTISMO
Quando o assunto é oportunidade, a
deficiência é um problema social, é o resultado das
desigualdades criadas pela sociedade. E vale
ressaltar, ainda, a importância de verificar as reais
situações dos sistemas de ensino, e que estes
possam favorecer gradativamente os alunos com
necessidades especiais, dando condições para que
essa criança se desenvolva plenamente. Dessa
forma, fazendo com que esse processo de incluir seja
ampliado para valorizar a particularidade de cada um,
considerando a diversidade. A inclusão é o que dá
sustentação para vencer as dificuldades, e implanta a
democracia dentro dos espaços educativos.
Paula (2012) complementa dizendo que a
função da inclusão é mudar a sociedade de maneira
significativa favorecendo o acolhimento dos
portadores de deficiências, e que isso envolve um
processo contínuo e uma educação de qualidade.
E para o acontecimento dessas mudanças a
inclusão precisa ganhar força e impulso, e, de acordo
com Roriz (2002), isso se torna mais notório a partir
da
Conferência
Mundial
de
Necessidades
Educacionais Especiais, coordenada pela ONU, em
Salamanca na Espanha, no ano de 1994, tendo como
resultado a acomodação de todas as crianças nas
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escolas regulares, respeitando as características e
habilidades de cada uma, onde o compromisso é
educação para todos. Enquanto no Brasil, a inclusão
escolar, surge através da LDB, Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional de 1996.
Silva (1997) complementa dizendo que mesmo
com o avanço no atendimento dos portadores de
deficiências, podemos perceber que tudo que foi feito
ainda é pouco diante da grandeza desse assunto. É
notável a falta de preparação das escolas no
acolhimento dessas crianças, devido à ausência de
recursos, técnicas e procedimentos que buscam
aumentar o potencial do indivíduo e, muitas vezes, a
falta desta estrutura, de organização que acaba
impedindo o desenvolvimento da criança e não a
deficiência em si. Ou seja, a criança tem o direito a
esses benefícios, mas não é contemplada de forma a
garantir os direitos e benefícios que estão previstos
na Constituição Federal (1988), como:
É competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios: II. Cuidar da saúde e
assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de
deficiência. [...] Art. 24. Compete à
União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente
sobre: XIV. Proteção e integração
social das pessoas portadoras de
deficiência. [...] Art. 208. O dever do
Estado com a educação será efetivado
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mediante a garantia de: III atendimento
educacional
especializado aos portadores de
deficiência, preferencialmente na rede
regular de ensino. [...] Art. 227. É dever
da família, da sociedade e do estado: I
- O Estado promoverá programas de
assistência integral à saúde da
criança, do adolescente e do jovem,
admitida a participação de entidades
não
governamentais,
mediante
políticas específicas e obedecendo
aos seguintes preceitos: II - criação de
programas
de
prevenção
e
atendimento especializado para as
pessoas portadoras de deficiência
física, sensorial ou mental, bem como
de integração social do adolescente e
do jovem portador de deficiência,
mediante o treinamento para o
trabalho e a convivência, e a
facilitação do acesso aos bens e
serviços coletivos, com a eliminação
de obstáculos arquitetônicos e de
todas as formas de discriminação
(BRASIL, 2016, p. 29; 124; 132).

Na visão de Canziani (2005) falar em
deficiência atualmente é antes de tudo pensar em
restauração, correção, é diminuir a atenção que está
voltada à deficiência em si e elevar a pessoa, o ser
humano que está por trás de tudo. É proporcionar um
espaço que garanta o movimento, o aprendizado e
que colabore para o crescimento. E o que vai tornar
isso uma realidade e romper com o preconceito são
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as leis e os decretos previstos na Constituição de
1988 e principalmente na Lei nº7. 853/89 juntamente
com o Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº
8.068/90. E são esses preceitos, normas que
garantem a cidadania e igualdade perante a
sociedade.
Como argumenta Ribeiro (2005), os portadores
de deficiência conseguiram grandes avanços com o
passar dos anos. Percorreram caminhos estreitos e
difíceis, derrubaram as barreiras da restrição, da
discriminação, do isolamento vem conquistando seu
espaço no meio social, aonde os principais triunfos
vieram por meio da inclusão, dando sentido e
significado a vida dos deficientes, como no caso das
crianças autistas.
De acordo com Maciel e Filho (2009) foi no ano
de 1908, através de Eugene Bleuler e Freud que
nasceu a palavra autismo, a qual se acreditava ter
uma forte ligação com a esquizofrenia, por conta das
semelhanças existentes em ambas, pois os autistas
se fecham em seu próprio mundo e os
esquizofrênicos vivem no mundo da imaginação,
construídos por eles mesmos.
Anos mais tarde, em 1943, os médicos Leo
kanner e Hans Asperger utilizaram novamente essa
palavra para explicarem as mesmas atitudes e
procedimentos apresentados por seus pacientes em
suas pesquisas. Mas, foi em 1981 que esse estudo
ficou conhecido por todos os médicos, depois da sua
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reescrita para o inglês, feita por Lorna Wing, médica
e mãe de autista.
Através da pesquisa de Hans Asperger,
constataram
que
é
pela
observação
do
comportamento que é dado o diagnóstico do autismo,
compreenderam que o autista vê as coisas de
maneira diferenciada, e parece estar em outro
planeta, mas na verdade estão ali e são sentimentais,
afetivos, frágeis e apresentam falhas na linguagem e
na comunicação, o que acaba dificultando o seu
convívio.
A maioria deles tem seus sentidos
aguçados, superdesenvolvidos e são capazes de
ouvir sons que os demais não ouvem, tem
sensibilidade ao barulho, a luz, ao cheiro, ao toque,
as texturas.
De acordo com Gauderer (1997), o autismo
pode vir acompanhado por outras deficiências como
Síndrome do X Frágil e Down o que acaba
comprometendo muito mais o desenvolvimento desse
indivíduo. Mas, uma coisa é certa, precisa valorizar,
confiar, pois a autista mostra que é possível, e capaz
de realizar muitas coisas, inclusive de se formar
profissionalmente, e criar uma família.
É extremamente importante identificar o
quanto antes o autismo, e a partir de aí buscar
recursos e técnicas educacionais para o
desenvolvimento dessa criança, onde a participação
da família é necessária para obter bons resultados
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frente às atividades relacionadas à educação e a vida
social.
Gauderer (1997) acrescenta que o autismo é
uma das síndromes comportamentais que mais
assombra e perturba emocionalmente, tanto as
crianças portadoras dessa deficiência, quanto as
famílias, estendendo ainda aos profissionais que
ficam intrigados e confundidos, já que estão lidando
com áreas tão frágeis e complicadas.
Essa deficiência manifesta na criança por volta
dos três anos e conclui o seu aparecimento aos cinco,
podendo sofrer transformações no comportamento
após essa idade e é mais comum em meninos do que
em meninas e não se sabe qual é a verdadeira causa
do autismo, apenas que os distúrbios cerebrais são
responsáveis pelos sintomas apresentados.
Uma das características mais marcantes no
autista é a incapacidade de se relacionar e interagir,
o que acaba abalando-o emocionalmente, por isso
existe a necessidade de um espaço físico ideal, e isso
se torna mais evidente no contexto escolar, onde o
comprometimento dos profissionais faz a diferença.
Pois, ao trabalhar com essa criança é preciso
paciência, carinho, tranquilidade, agir calmamente,
transmitir segurança, evitando confusões.
Quanto aos objetos e utensílios, estes devem
ser enfeitados e cativantes. É importante que este
ambiente possua lugares calmos para que esse
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autista, ao se sentir incomodado por estar em grupo,
fique isolado para conter a sua tensão.
De acordo com Wing (1997), em relação aos
acontecimentos e as modificações, a maneira
recomendada é acrescentar cuidadosamente e aos
poucos, não a pressionar, apenas despertar o
interesse e a participação nas atividades
desenvolvidas. Para ampliar o desenvolvimento
dessa criança, é preciso que haja também
entendimento entre a família e os profissionais.
Quando o assunto é horário, rotina, pois cada um tem
habilidades e conhecimentos que ao compartilhar
entre si atribuirá muito mais na vida dessa criança.
Giaconi e Rodrigues (2014) reafirmam que
antes de incluir uma criança com autismo nesse
espaço é necessário pensar na sua construção, na
adaptação, para promover o seu desenvolvimento. E
o papel da escola é facilitar esse acesso, fazer com
que este ambiente seja antecipado, previsível, para
que essa criança não se sinta tão confusa e insegura,
já que tem uma grande rejeição por mudanças e pelo
novo.
A entrada e saída da escola devem ser
representadas por objetos concretos, palpáveis ou
através de sons, indicando que é hora de entrar e sair.
Essa regra também é válida para os outros espaços,
que precisam ser ilustrados, sinalizando o caminho,
pode ser por fotografias, ou objetos, algo que auxiliem
no reconhecimento do lugar. O tempo também
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precisa ser lúdico, visível, perceptível ao toque, para
que tenha noção do que está acontecendo naquele
momento e esta criança não se sinta perdida.
Quanto à sala de aula, é necessário que a
quantidade de carteiras entre outros objetos seja
reduzida, e com cores suaves, puxando mais para o
branco, de preferência firmes e permanentes, onde
cada um exerça sua função, para não causar irritação,
pois o excesso de materiais, a desordem e cores
vibrantes dão a sensação de bagunça, de confusão,
o que acaba causando desconforto ao autista.
E para ter um bom resultado frente às
atividades desenvolvidas, são importantes que os
móveis contenham informações, imagens, fotos,
desenhos indicando como realizá-las, antecipando os
acontecimentos. Por isso é fundamental que o
professor e os demais funcionários da escola
pensem, elaborem, construam esse espaço e
promova a adaptação do autista para que ao chegar
neste ambiente, ele se sinta familiarizado, acolhido e
seguro, favorecendo o seu aprendizado.
Cordes (1997) também mostra que os
conteúdos ensinados em sala de aula precisam ter
uma ligação com o cotidiano da criança. É necessário
promover a capacitação para o convívio em
sociedade, por meio de atividades que façam sentido,
e que a ajude a apagar os comportamentos
inadequados, favorecendo o acolhimento, já que o
ambiente está diretamente relacionado ao seu dia a
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dia. O que torna evidente o desenvolvimento do
autista é resultado de uma boa organização e
estrutura, e que fará diferença com o passar dos
anos, influenciando também na sua vida adulta.
Para Lemos (2014) o espaço escolar é o que
mais contribui para o desenvolvimento do autista, pois
oferece à criança o contato a convivência com outro.
Tem também a figura do professor que acaba sendo
a ponte que dá acesso a novas habilidades através
da mediação. Existem muitos benefícios ao inserir
uma criança especial junto às demais, porque é por
meio da troca, da interação é que ela vai se
desenvolver.
Segundo Bercohff (1993) para as escolas é
muito difícil hoje em dia acolher essas crianças com
necessidades especiais, mesmo que a sua
permanência seja obrigatória nesses espaços, pois
muitas delas não se adaptam, porque incluir a criança
dentro de uma instituição regular, não garante o
desenvolvimento, é preciso, também, dá a elas as
condições necessárias para que isso aconteça.
Levando em consideração o tempo, e a forma de
aprendizado de cada uma.
Portanto, o que deve ser feito é uma seleção
dos objetos, adequando de acordo com a faixa etária,
e principalmente com as necessidades que a criança
apresenta e que as atividades favoreçam suas
habilidades e condições cognitivas. A relação social,
nesse contexto, é fundamental para desenvolver a
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percepção do outro no autista, já que essa é uma das
principais características e que mais afeta esse
indivíduo.
Na maioria das vezes, a criança que possui
algum tipo de transtorno cognitivo não consegue
desenvolver sua coordenação motora, tem mais
dificuldade na realização das atividades escolares,
mas pode se expressar e transferir o que sabe,
através de outras habilidades, como os gestos, por
meio de objetos, jogos, entre outros.
O professor precisa rever e questionar sempre
suas ideias em relação à educação dessa criança
especial, este é um trabalho desafiador que exige
paciência e também equilíbrio emocional.
Algumas crianças autistas manifestam sua
reação de forma diferente, umas se comunicam
verbalmente e outras não, mas seja qual for à
linguagem utilizada o importante é o seu crescimento,
o avanço, o seu aprendizado, que é o resultado das
possibilidades de ensino que é oferecido na escola no
processo de inclusão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Decidimos pesquisar esse tema, para
compreendermos melhor as discussões em torno da
inclusão, dando ênfase à inclusão de crianças
autistas, já que elas apresentam falhas no contato
afetivo, referem a si mesmas frequentemente na
terceira pessoa, não usam o pronome eu, e muitas
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não desenvolvem a fala, e as que falam não tem a
intenção de se comunicar, pronunciam palavras, mas
não conseguem apreender conceitos, usar a
linguagem de maneira funcional e socialmente.
Sabemos que a sociedade como um todo
passa por grandes mudanças, onde os valores e
costumes já não são os mesmos, as pessoas
mudaram e a inclusão se tornou uma realidade
constante. Percebemos que a teoria e a prática
muitas vezes se confrontam e nem sempre o que está
escrito e documentado é o que vivenciamos no
cotidiano, que muitas vezes aquilo que falamos não é
o que de fato fazemos.
Portanto, cabe à escola e a equipe gestora
criar possibilidades, ensinar a criança a se expressar,
a superar frustrações propondo um espaço acolhedor
e que promova uma aprendizagem cooperativa, tanto
com o professor quanto com seus pares, fortalecer o
vínculo entre família e escola e permitir que
transformem as dificuldades em desenvolvimento.
Dessa forma, vale ressaltar como a
organização do espaço físico é importante e
necessário para garantir segurança e educação.
Quando falamos em acolhimento devemos ampliar os
horizontes, considerar tudo para o benefício dessa
criança, avaliar quais são as necessidades para então
garantir
o
aprendizado,
trabalhar
outras
acomodações como os visuais, para servir de
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comunicação já que na maioria das vezes a
linguagem falada não é suficiente para comunicar-se.
Enfim, concluímos que para obter um bom
resultado é necessário um trabalho em equipe,
comprometimento de todos, formando assim uma
estrutura sólida, que permite o sucesso em qualquer
circunstância, sem se preocupar com as barreiras que
estão por vir, pois dessa forma estaremos
preparados.
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A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO LÓGICO
MATEMÁTICO DA CRIANÇA NA FASE ESCOLAR
Patrícia Fragatte de Carvalho

Ao analisar a construção histórica do
conhecimento matemático, percebe-se que o mesmo
tem sido elaborado a partir da tentativa do homem de
compreender e atuar em seu mundo. Como, na
Grécia Antiga, berço da Matemática, somente alguns
tinham acesso ao conhecimento formal, os escribas
eram considerados homens especiais, dotados de
inteligência acima da média, por serem os únicos
capazes de decifrar e desfrutar dos conhecimentos
geométricos e aritméticos da época, que muitas
vezes eram complexos.
Hoje, ainda percebe-se, que essa ideia
permanece onde poucos conseguem apropriar-se do
conhecimento matemático com autonomia, que ainda
para muitos, é considerado difícil e complexo.
Contudo, pode-se destacar que a construção do
conhecimento lógico matemático se faz a partir da
vivência da criança, aliada às situações de desafio
que lhe são colocadas, no âmbito familiar e escolar e
sem dúvida, o jogo é um aliado importante nesta
construção.
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Os estímulos que ele oferece na busca de
estratégias, na resolução de problemas e no convívio
harmonioso com os colegas por si só seriam
indicativos da necessidade de seu uso. (ANTUNES,
1999).
Entendemos que é necessário que a
construção e o desenvolvimento dos conhecimentos
matemáticos ocorram desde cedo, a partir do
conhecimento lógico da criança.
De acordo com o estudo de Kamii, (1992,
p.37), este conhecimento desenvolve-se a partir dos
primeiros meses de vida da criança, favorecido pelas
possibilidades a ela oferecidas ao interagir com o
meio físico e social.
É importante e necessário que as crianças
afetivamente incorporem os conceitos matemáticos,
construindo, assim, a estrutura lógica de maneira
sólida,
tornando-se
capazes
de
raciocinar
logicamente numa ampla variedade de situações ou
tarefas.
Aprender os números não é uma tarefa fácil
para as crianças, pois a combinação dos mesmos é
não aceitar regras e a sequência é pouco flexível.
Além dessas dificuldades, o número apresenta
diferentes funções, isto é, diferentes leituras podem
ser feitas a partir dele. O número pode se referir à
quantidade de objetos, à representação de uma
medida. Pode identificar uma placa, um telefone.
Patrícia Fragatte de Carvalho
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Portanto, para que a criança compreenda o
conceito de número, é necessário que o professor
apresente situações do cotidiano que possibilitem a
construção desse conceito de modo natural, pois
“devemos encorajar as crianças a pensarem sobre os
números e quantidades de objetos, quando estes
forem significativos”. (KAMII, 1991, p.51).
Observando essa realidade, vemos que é
preciso que desde a sua entrada na educação Infantil
a criança tenha acesso a manipulação de objetos
como um recurso indispensável para a compreensão
e construção do número, como expressão de
quantidade e de numeral como indicação de número.
A criança, inicialmente, precisa interagir com os
objetos, estabelecer relações entre eles, em função
de suas qualidades (relação de semelhanças e
diferenças)
e
qualificar
coleções
para,
posteriormente, seja capaz de realizar a operação
mental que parte das noções ou proposições simples
para as mais complexas ou das partes para o todo.
Essas noções permitem a consolidação da estrutura
do número. (RANGEL, 1992).
Segundo Piaget, (1973 apud TAILLE 1992), o
conhecimento lógico matemático é uma construção
que resulta da ação mental da criança sobre o mundo,
construído a partir de relações que a criança elabora
na sua atividade de pensar o mundo, e também das
ações sobre os objetos. Portanto não pode ser
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ensinada por repetição ou verbalização. A mente não
é uma tábula rasa.
Esta afirmação permite percebermos que os
alunos necessitam é de flexibilidade operatória de
seus esquemas de assimilação e não tanto de
respostas aprendidas e de memorização.
Se a criança construir a sua própria estrutura
lógica de pensamentos, tornar-se-á capaz de
raciocinar logicamente em uma ampla variedade de
tarefas. Contudo, se ela for treinada a dar respostas
corretas, não podemos esperar que prossiga em
direção a raciocínios matemáticos de níveis mais
elevados.
“É essencial que a criança aprenda a
contar.
Todavia,
pesquisas
demonstram que a habilidade de dizer
palavras numéricas é uma coisa e o
uso da aptidão é outra coisa.” (KAMII,
1991, p. 51).

A compreensão do conceito de número requer
um longo caminho para a criança percorrer. O
professor poderá contribuir significativamente para
essa compreensão, criando situações para que a
criança possa desenvolver suas habilidades. Para
tanto, se torna relevante que o professor saiba os
estágios de desenvolvimento lógico da criança.
(KAMII, 1991)
Nesse sentido, Piaget (apud BARROS, 1988,
p. 87-95) coloca que, a marcha progressiva do
Patrícia Fragatte de Carvalho
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pensamento passa por diversos estágios: sensóriomotor,
pré-operatório,
operatório-concreto,
operatório-formal, cada estágio sustenta o estágio
seguinte. Porém, o desenvolvimento não é linear nem
apenas quantitativo. Há rupturas no modo de pensar,
mudanças
de
qualidade
provocadas
pelo
desenvolvimento quantitativo de atividades. Por isso,
as mensagens são interpretadas de modos diferentes
em cada etapa de desenvolvimento da criança.
Entender esse processo é fundamental para
ensinar e aprender, considerando ser improdutivo e
inconsequente desenvolver atividades com as
crianças que ainda não estão no estágio que favoreça
as possibilidades para aprender.
Entendemos que somos seres diferentes e que
não aprendemos todos ao mesmo tempo. Cada
criança tem o seu próprio tempo. É importante saber
a necessidade de o professor provocar situações que
possam auxiliar a criança a progredir.
Desse modo, compreendemos a necessidade
de uma correspondência entre o desenvolvimento
psicogenético e as atividades propostas na escola,
lembrando sempre que o pensamento cresce a partir
de ações, ou seja, vai do concreto para o abstrato.
(BARROS, 1988).
Segundo Dante (1989), o trabalho de
conservação dos números deve anteceder o trabalho
com numerais. Conservação é a capacidade de
Patrícia Fragatte de Carvalho
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compreender que certas peculiaridades de um objeto
são constantes, ainda que este tenha a aparência
transformada.
Tomamos como ilustração uma criança que ao
ver um lápis azul, pode classificar a cor azul, e
perceber no lápis sua utilidade, sua forma e tamanho
distinguindo-o de outros objetos, ou seja, por meio da
conservação, classificação e seriação, a criança
desenvolve as noções essenciais para a
compreensão da ideia de número. Portanto, é
necessária a própria atividade no dia-a-dia que
propicie a aquisição de tais estruturas.
Por sua vez, Kamii (1991), demonstra três tipos
de
conhecimentos:
conhecimento
físico,
conhecimento lógico-matemático e conhecimento
social.
O conhecimento físico é o conhecimento das
características do objeto. Essas características se
encontram no próprio objeto. Portanto, a criança
adquiriu esse conhecimento por meio da sua ação
sobre os objetos. Exemplos dessas ações estão
contidas na observação, na manipulação, no jogar,
amassar, quebrar objetos.
É por meio dessas ações que a criança vai
descobrindo e construindo noções de tamanho,
altura, espessura, densidade, cor, flexibilidade, entre
outras. Assim, a fonte do conhecimento físico é
externa à criança. Está no próprio objeto.
Patrícia Fragatte de Carvalho
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Para construir esse tipo de conhecimento, a
criança irá focalizar uma determinada propriedade do
objeto e não dar atenção naquele momento às
demais propriedades desse objeto (por exemplo:
focaliza-se na forma da bola, ignorando, naquele
momento, para que serve, que cor tem).
Por outro lado, o conhecimento lógicomatemático se refere às relações criadas pela criança
entre os objetos. Por exemplo, quando comparamos
duas bolas de tamanhos diferentes, estabelecemos
uma relação entre elas: uma bola pode ser maior ou
menor que a outra. A diferença que existe entre elas
não se encontra nem em uma nem em outra bola,
mas sim na relação que criamos mentalmente entre
elas.
Por isso, a fonte de conhecimento lógicomatemático não se encontra no objeto, mas sim no
próprio pensamento da criança. É uma fonte interna.
Nesse sentido, “O número é a relação criada
mentalmente por cada indivíduo.” (KAMII, 1985,
p.15).
Assim, para construir esse tipo de
pensamento, é necessário que a criança estabeleça
relação entre vários objetos. É por meio dessa
assimilação que a criança cria noções de massa,
volume, mais, menos, comprimento.
A noção de número (quantidade) também é
conhecimento lógico-matemático. O nome e a escrita
Patrícia Fragatte de Carvalho
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dos numerais se referem a outro tipo de
conhecimento. Eles fazem parte do conhecimento
social que é adquirido por meio da transmissão social
e da utilização da linguagem.
São valores, normas sociais, regras, nomes
dos objetos que a criança precisa saber para se
integrar com o meio. (KAMII, 1992).
Desenvolver situações para as
crianças
apenas
memorizarem,
relacionando-o nome ao símbolo,
saber escrever numerais, não dará
condições para que elas entendam os
conceitos básicos e necessários para
a compreensão da construção do
número.
A compreensão do número exige um
longo caminho a ser percorrido pela
criança.
Estudar
os
conceitos
matemáticos, as estruturas lógicas,
faz parte de um processo contínuo na
vida da criança. Por isso, é
fundamental considerar os aspectos
afetivos, cognitivos e simbólicos
necessários para que a criança possa
pensar, sentir, agir, interagindo com o
meio. (RANGEL,1992)

Nesse
sentido,
observamos
que
o
conhecimento lógico-matemático não é somente
inato, mas construído por meio do contato social, por
isso é importante que o professor leve a criança a
construir todas as relações possíveis entre os objetos
nas construções do seu próprio brincar: agrupar
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objetos por semelhança, fazer classificações simples
e em série, comparar tamanhos, construir gráficos
sobre as letras do nome, a quantidade de pessoas da
família, meio de transporte utilizado para ir à escola,
mês de nascimento, idade, altura, cor dos olhos,
cabelos etc.; explorando e analisando com os alunos
os dados obtidos. (RANGEL,1992)
Assim aprende-se participando, vivenciando
sentimentos, tomando atitudes diante dos fatos,
propiciando a essa criança compreensões de
conceitos matemáticos evitando futuros bloqueios.
(BARROS, 1988).
Segundo
Danyluk
(1989,
p.2.):
“(...)
Compreender não é apenas entender o que as coisas
representam, mas é entender o modo de existir
dessas coisas no mundo...”
Conclui-se, portanto, que o desenvolvimento
cognitivo do ser humano está relacionado a fatores
sociais, biológicos, psicológicos e afetivos e de
acordo com Wallon (apud La Taille, 1992), a
afetividade é um estímulo fundamental para a
construção das estruturas cognitivas da criança. Ele
nos propõe que para haver um bom desempenho
cognitivo é preciso que haja interação de afetividade
positiva, confiança, autoestima e entusiasmo com o
processo de ensino-aprendizagem.
Havendo lacunas nesta interação, incertezas,
baixa autoestima, entre outros fatores, é quase certo
Patrícia Fragatte de Carvalho
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que haverá problemas de aprendizagem como
deficiência na leitura e na escrita, falta de habilidade
de pensamento lógico, imaturidade intelectual e
social, dificuldades em compreender conceitos de
tempo e referência de espaço.
Cabe ao professor ou psicopedagogo trabalhar
com a criança de forma contextualizada e integrada,
tanto em relação a seu caráter cognitivo quanto ao
caráter afetivo e motor. O jogo pode auxiliar nesse
sentido. (CHAMAT, 2008)
SUGESTÕES PARA INTERVENÇÃO ATRAVÉS DE
JOGOS MATEMÁTICOS
Nesse capítulo será exposto algumas
experiências pessoais e de outros educadores
vivenciadas em sala de aula na área da matemática,
onde obtivemos êxito em sua maioria.
Apresentaremos sugestões de seis jogos
matemáticos onde em cada um deles é descrito com
os materiais necessários a serem utilizados, com os
objetivos e conteúdos matemáticos específicos a
serem desenvolvidos, e orientações de como jogar.
Os jogos em questão podem ser trabalhados
pelo professor para intervir tanto com relação a
disciplina de matemática como também em outros
aspectos que envolvem a criança como por exemplo:
aspectos emocionais e cognitivos.
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Do ponto de vista psicopedagógico, os jogos,
podem ser usados para observar e desenvolver as
seguintes habilidades:
•

Regras e limites;

•

Percepção, atenção e concentração;

•

Tomada de decisões e verificação de
hipóteses (insegurança);

•

Controle emocional (alegria pela vitória,
frustração pelo erro e derrota, tolerância,
motivação, entusiasmo);

•

Integração social;

•

Controle emocional (alegria pela vitória,
frustração pelo erro e derrota, tolerância,
motivação, entusiasmo);

•

Estimulação da imaginação, criatividade,
espontaneidade, autonomia e autoestima;

•

Domínio e organização espacial.

Entre os mais variados tipos de jogos
existentes, citaremos alguns que adotamos como
referência para este trabalho. São eles: O tangram, o
sudoku, o dominó geométrico, a mancala, o stop de
operações e o boliche.
Amparando-se na teoria de Kishimoto (2008),
esses jogos estariam incluídos na modalidade de
jogos educativos e ao mesmo tempo de jogos de
construção.
Patrícia Fragatte de Carvalho
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TANGRAN
Seu nome significa "Tábua das 7 sabedorias".
O Tangram é um quebra-cabeça chinês muito antigo,
formado por 7 peças ( 2 triângulos grandes, 2
triângulos pequenos, 1 triângulo médio, 1 quadrado,
1 paralelogramo). Com essas peças podemos formar
várias figuras, utilizando todas elas e sem sobrepôlas. Com estas peças é possível criar e montar cerca
de 1700 figuras entre animais, plantas, pessoas,
objetos, letras, números, figuras geométricas entre
outras. (Vide anexo A).
Objetivos:
✓ Facilitar a compreensão das formas
geométricas e a organização espacial.
✓ Desenvolver o raciocínio lógico para a
resolução de problemas, a criatividade e a
coordenação motora.
Conteúdo matemático a ser desenvolvido: Espaço e
forma
Materiais
2 triângulos grandes,
2 triângulos pequenos,
1 triângulo médio,
1 quadrado,
1 paralelogramo.
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Pode ser recortado em EVA ou cartolina.
Como jogar:
No primeiro momento pode ser realizado em
grupo e depois individualmente, o professor pode
iniciar a aula contando uma lenda sobre o Tangran:
Um jovem chinês despedia-se de seu mestre, pois
iniciaria uma grande viagem pelo mundo. Nessa
ocasião, o mestre entregou-lhe um espelho de forma
quadrada e disse: Com esse espelho você registrará
tudo o que vir durante a viagem, para mostrar-me na
volta. O discípulo surpreso, indagou: Mas mestre,
como, com um simples espelho, poderei eu lhe
mostrar tudo o que encontrar durante a viagem? No
momento em que fazia esta pergunta, o espelho caiulhe das mãos, quebrando-se em sete peças. Então o
mestre disse: Agora você poderá, com essas sete
peças, construir figuras para ilustrar o que viu durante
a viagem.
Logo em seguida inicie coletivamente a
exploração das peças e a identificação de suas
formas. O próximo passo é propor um desafio a
criança: com as figuras geométricas do Tangram em
mãos, construir as figuras distribuídas pela professora
a partir de sua sombra, nesse caso, cabe ao aluno
reconhecer e interpretar o que se pede, analisar as
possibilidades e tentar a construção. Ganha o grupo
e/ou a criança que montar mais figuras no menor
tempo.
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Segundo as experiências vivenciadas: mesmo
com as explicações do professor, os alunos se
confundiram um pouco quando foi proposta a
montagem do tangran apresentando apenas a
sombra do desenho e também para diferenciar a
posição dos triângulos maiores e menores na
montagem das figuras. Como sugestão, até os
mesmos se familiarizarem com o jogo, utilize duplas,
pois um pode ajudar o outro no desafio da construção
da figura.
SUDOKU
Em japonês, “su” quer dizer “número” e “doku”
corresponde a “único”. Pode ser trabalhado em
qualquer ano do Ensino Fundamental, pois tem
diversificados níveis de dificuldades: fácil, médio e
difícil, bem como variadas formas de aplicativos: com
numerais, formas geométricas, animais, plantas,
letras, dentre outros.
Objetivos:
✓ Desenvolver o
concentração.

raciocínio

lógico

e

a

Conteúdo matemático a ser desenvolvido: Espaço e
forma / número naturais
Materiais:
✓ Folha de papel com o jogo impresso
✓ Lápis
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Variação: montar um tabuleiro de EVA com fita
adesiva colorida e faça fichas soltas dos números.
Como jogar:
O objetivo do jogo é que o/a jogador/a
complete todos os espaços vazios dos quadrados
utilizando numerais de 1 a 4 ou de 1 a 6 ou de 1 a 9.
Para completá-los, seguiremos a seguinte regra: não
pode haver numerais repetidos nas linhas horizontais
e verticais. E nem nos quadrados. Comece pelo
formato de grelhas simples de 4 quadrados, (vide
Anexo C e D), depois conforme a faixa etária da
criança avance para grelhas de 9 quadrados, (vide
Anexo E, F, G), sugiro que os alunos estejam
organizados em duplas para trocarem ideias sobre as
possíveis jogadas.
Segundo
as experiências
vivenciadas:
Algumas crianças desistiram rápido de preencher o
quadro, pois acharam muito difícil, acredita-se que
seja pelo fato de não estarem familiarizados com o
tipo de atividade e também com o cálculo mental,
realmente só funcionou quando feito coletivamente
com a ajuda do professor e/ou em dupla, até pegarem
o “jeito”.
DOMINÓ GEOMÉTRICO
O dominó é um jogo formado por peças
retangulares e costuma ser jogado por pessoas de
todas as idades e é conhecido por inúmeros povos e,
portanto, tem inúmeras variações. Esse jogo foi
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adaptação feita por uma colega de trabalho ao
dominó tradicional, onde a mesma inseriu conteúdos
de espaço e forma (geometria). Ele foi aplicado com
sucesso para os 5º anos do período da tarde no ano
de 2009 na Escola Estadual Prof. Gastão Strang, a
fim de minimizar as dificuldades e defasagem
apresentadas pela turma. Lembrando que o mesmo
pode ser ajustado conforme a faixa etária da criança
e a necessidade do professor.
Objetivos
✓ Estimular o raciocínio e a criatividade.
✓ Conhecer e identificar as propriedades de
sólidos geométricos e de figuras planas.
✓ Aprender a pensar antes de agir (formulação
de hipóteses).
Conteúdo matemático a ser desenvolvido: Espaço e
forma / número naturais / grandezas e medidas
Materiais:
✓ Peças impressas em retângulos com os
conteúdos a serem desenvolvidos.
Como jogar:
No Brasil, a forma mais comum de jogar, é por
quatro jogadores individuais, que receberão sete
pedras cada um, pode-se também jogar entre duplas
(4 jogadores 2x2), onde cada jogador recebe 7 peças,
ou jogar-se em 2 jogadores com 7 pedras cada um e
14 pedras para comprar no caso do oponente não ter
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a pedra da vez. No estado de São Paulo, é muito
comum o jogo individual (quatro jogadores, cada um
por si). Particularmente em Pernambuco, a forma de
se jogar entre duplas é distinta. Cada um dos 4
jogadores recebe, em vez de 7, apenas 6 peças,
ficando assim 4 peças fora do jogo, compondo o
chamado "dorme". Só no final de cada partida essas
pedras do "dorme" são conhecidas. Quando o jogo
fica fechado naturalmente, quem tiver o número
menor de peças na mão ganha.
Nesse caso, começa jogando quem tem a peça
com a forma geométrica (triangulo/triangulo ou
quadrado/quadrado ou retângulo/retângulo ou
círculo/circulo), o próximo jogador tem que ter uma
peça que tenha essa forma geométrica também, e
assim vai acontecendo a jogada. Cada jogo comporta
4 participantes, por isso que fiz vários jogos, cada um
com uma forma geométrica. O foco é que os alunos
saibam todas as maneiras que aquela forma
geométrica pode aparecer: em 3D, suas vistas
(superior, lateral, frontal, inferior), sua planificação.
Quem baixar todas as peças ganha o jogo,
cabe ao professor ou os participantes estipular de
quantas rodadas será composto o jogo e quanto será
a pontuação para cada rodada. Para evitar confusão,
sugiro a montagem de tabela para registro escrito dos
pontos obtidos. Claro que este jogo só é oferecido aos
alunos após explicar todos os conceitos, mostrar
visualmente as vistas de objetos de diferentes formas,
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desenhar e construir esses sólidos geométricos. Faça
um campeonato entre eles. Quem ganha de cada
grupo de 4 alunos, joga a final. (Vide Anexo H, I, J, K
com todas as cartelas).
Segundo as experiências vivenciadas: Em
específico para o 5º ano, além da aplicação do jogo,
foi elaborado coletivamente com as crianças o texto
instrucional, ou seja, um manual fixado no mural da
sala de como jogar o dominó geométrico e os outros
jogos aqui mencionados que poderia ser consultado
a qualquer hora pela turma.
MANCALA
A palavra mancala origina-se do árabe e
significa mover. É muito antigo e sua origem é incerta,
espalhou-se por vários continentes e tornou-se muito
popular na África, por isso pode facilmente ser visto
nas ruas da África, onde as crianças brincam com
sementes e pedrinhas. Simples, mas muito
engenhoso, vale a pena propô-lo às crianças. Ele não
é um jogo de sorte, trata-se de um jogo de estratégia
para dois jogadores, exclusivamente voltado para o
raciocínio lógico.
A mancala é uma família de jogos de tabuleiro
jogada ao redor do mundo, algumas vezes chamada
de jogos de semeadura ou jogos de contagem e
captura, que vêm das regras gerais. Os jogos dessa
família mais conhecidos no mundo ocidental são o
Oware, Awalé, Kalah, Sungka, Omweso e Bao. Jogos
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de mancala possuem um papel importante em muitas
sociedades africanas e asiáticas, comparável ao do
xadrez no Ocidente.
Os jogos de Mancala possuem uma sequência
de geral de jogo em comum de pegar todas as
sementes de uma cavidade (a estratégia), então
semear as sementes uma de cada vez de uma
cavidade, e captura baseada no estado do tabuleiro.
Isto leva à frase em português "Contagem e Captura"
algumas vezes usada para descrever as regras.
Apesar
dos
detalhes
se
diferenciarem
substancialmente, esta sequência geral se aplica a
todos os jogos. Como sugestão, pode-se iniciar a aula
falando um pouco da África e mostrando sua
localização no mapa do mundo e também ler uma
lenda africana para sensibilização.
Objetivos:
✓ Ampliar o raciocínio lógico.
✓ Empregar e desenvolver estratégias de
quantificação como a contagem, pareamento,
estimativa e a correspondência.
✓ Aprender a pensar antes de agir (formulação
de hipóteses).
Conteúdo matemático a ser desenvolvido: operações
com número naturais e sistema de numeração
decimal.
Materiais:
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✓ Uma caixa de 12 ovos
✓ Tinta guache
✓ 48 pedrinhas ou sementes
Como jogar:
O objetivo de jogos de Mancala normalmente é
capturar mais sementes do que o oponente, algumas
vezes se tenta vencer através do bloqueio de todos
os movimentos do oponente. Deve ser jogado em
dupla. Distribua 4 sementes em cada um das 12
cavidades da caixa de ovo, já pintada e seca. Cada
metade da caixa (norte e sul) pertencerá a um
jogador.
O jogador que dá início ao jogo deve pegar as
4 sementes de uma das cavidades do seu território e
redistribuir uma em cada cavidade seguinte, sempre
da direita para a esquerda (sentido anti-horário).
O adversário deve fazer o mesmo: escolhe
uma das cavidades de seu território de onde retira as
4 sementes e as redestribui nas cavidades à sua
direita: sempre uma em cada buraquinho, seguindo a
sequência. Dessa forma, as sementes vão
caminhando pelos dois territórios de forma que
algumas cavidades ficam cheias e outras vazias.
Quando uma cavidade tem apenas 1, 2 ou 3
sementes, ela corre risco. É nesse momento que um
jogador pode capturar as sementes do adversário.
Funciona assim: sempre que a distribuição de
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sementes acabar em uma cavidade adversária com 3
sementes ou menos, o jogador pode pegar para si
todas aque está nessa cavidade. Se antes dela o
jogador passou por outras cavidades adversárias que
também só continham 3 sementes, no máximo, ele
deve capturá-las para si. É possível conseguir muitas
sementes em uma só jogada! A volta estará completa
quando a cavidade que o jogador escolher para a
distribuição tiver mais de 11 sementes, ele deverá
depositá-las na sequência, uma em cada cavidade, o
que fará com que ele dê a volta completa no tabuleiro.
Nesse caso, o jogador deverá pular a
cavidade de partida sempre que passar por ela.
Sempre que a área de um jogador ficar sem
nenhuma semente, o adversário deverá lhe entregar
uma semente. Quando o número de sementes for tão
pequeno a ponto de nenhum jogador conseguir
capturar a semente do outro, o jogo acaba. Vence
quem tiver conseguido o maior número de sementes.
Segundo as experiências vivenciadas: Esse
jogo foi o que os alunos tiveram maior dificuldade de
entendimento e compreensão, provavelmente seja
pelo fato que o mesmo seja mais voltado para
elaboração de estratégias e as crianças não estavam
acostumadas com isso. Ele foi realizado com
intervenção constante do professor, sem ela, as
crianças, ficassem perdidas em como agir e em que
fazer, mesmo lendo as instruções elaboradas pelos
próprios colegas. E após várias aulas jogando, os
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alunos não só aprenderam como jogar, mas também
ensinaram seus familiares e alguns deles
comentaram que criaram um campeonato com seus
vizinhos na rua onde moram.
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IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA CONSTRUÇÃO
DO APRENDIZADO
Patrícia Maurício Fernandes

RESUMO
Por diversos estudos, a ludicidade tem sido apontada
como caminho para a aprendizagem significativa dos
alunos, que em sua rotina escolar consomem
diversos conteúdos que por muitas vezes não são
contextualizados com o seu meio e com a sua
realidade.
Este estudo aponta os fatores positivos e negativos
de uma aprendizagem pautada na ludicidade, uma
vez que esta visa aliviar a carga sobre os aprendizes
e encontrar um contraponto entre a importância dos
conteúdos e o aprendizado executado de maneira
significativa, pontuando, por meio de pesquisa
bibliográfica e embasada em grandes teóricos da
área, a utilização dos jogos e brincadeiras seguindo
esta linha.
Palavras chave: Lúdico; jogos escolares.
ABSTRACT
Through several studies, playfulness has been
pointed as a way to meaningful learning of students,
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who in their school routine consume various contents
that often are not contextualized with their
environment and their reality.
This study points out the positive and negative factors
of a learning based on playfulness, since it aims to
lighten the burden on learners and find a counterpoint
between the importance of content and learning
performed
significantly,
punctuating
through
bibliographic research. and based on great theorists
of the area, the use of games and games following this
line.
Keywords: Ludic; scholar games.
INTRODUÇÃO
A ação do brincar não pode se restringir a
simples preocupação com as estruturas mentais, mas
também com a expressão do corpo. Se educar é
libertar, podemos perceber que esta ação também é
educativa e fornece subsídios para o seu
crescimento.
Na aprendizagem com o lúdico, costuma-se
olhar o aluno isoladamente do professor e passa a ser
visto como um processo de interações entre ambas
as partes com inúmeras variáveis que precisam ser
apreendidas com bastante cuidado pelo professor.
Vygotsky (1994) estabelece uma relação
estreita entre o jogo e a aprendizagem, atribuindo-lhe
uma grande importância, o que fica caracterizado em
sua teoria do desenvolvimento cognitivo.
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De acordo com Vygotsky, não é a
espontaneidade do jogo que o torna uma atividade
importante para o desenvolvimento da criança, mas o
caráter desafiador que instiga a imaginação e a
capacidade de planejar, imaginar situações diversas,
representar papéis e situações do cotidiano, bem
como o caráter social das situações lúdicas, os seus
conteúdos e as regras inerentes a cada situação.
Segundo pesquisadores o lúdico oferece a
criança novas experiências de erro e acertos,
desenvolvendo sua organização espacial e
ampliando seu raciocínio lógico na medida que exige
estratégias de planejamento e estimula a criatividade.
É desta forma que a criança constrói um
espaço de experiências entre o mundo externo e
interno que a rodeia e construindo novas
aprendizagens.
Nesta realidade, cabe ao educador definir
quais objetivos pretende alcançar, utilizando uma
metodologia adequada e coerentes, buscando
explorar ao máximo os conhecimentos do indivíduo.
As atividades lúdicas podem ser uma
brincadeira, um jogo ou qualquer outra atividade que
permita tentar uma situação de interação. Porém,
mais importante do que o tipo de atividade lúdica é a
forma como é dirigida e como é vivenciada, e o
porquê de estar sendo realizada.
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Toda criança que se utiliza e participa de
atividades lúdicas, adquire novos conhecimentos e
desenvolve habilidades de forma natural e agradável,
gerando interesse em aprender e garantindo o prazer
de conhecer.
O jogo permite a expressão ludo-criativa,
podendo abrir novas perspectivas do uso dos códigos
simbólicos. Mas, para que estas ideias se
consolidem, é importantíssimo compreender os
diferentes estágios de desenvolvimento mental
infantil e adequar os brinquedos às potencialidades
das crianças e, sobretudo, buscar diversificá-los com
o objetivo de explorar novas inteligências e áreas
ainda não desenvolvidas.
As atividades lúdicas podem ser aplicadas em
qualquer idade, mas podem sofrer intervenção em
sua metodologia de aplicação, na organização e no
prover de suas estratégias.
Essas atividades têm força sobre a criança de
gerar desenvolvimento de várias habilidades,
proporcionando a criança divertimento, prazer,
convívio
profícuo,
estímulo
intelectivo,
desenvolvimento harmonioso, autocontrole, e auto
realização.
Assim, o educador deverá propiciar a
curiosidade infantil, incentivando o desenvolvimento
da criatividade, das diferentes formas de linguagem,
do senso crítico e de progressiva autonomia.
Patrícia Maurício Fernandes
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O
LUDICO
COMO
APRENDIZAGEM

FERRAMENTA

NA

O lúdico pode ser uma forma interessante de
aprendizagem, pois é uma atividade agradável, onde
a criança canaliza suas energias ao mesmo tempo em
que orienta e prepara para novas descobertas.
Ao brincar a criança se projeta em um novo
contexto ampliando seu repertório, ativando novos
mecanismos
de
concentração,
praticando
argumentações e solucionando problemas.
Segundo Eiras & Eiras:
O
lúdico
em
suas
diversas
modalidades,
como
brinquedos,
brincadeiras e jogos, acompanha a
nossa
trajetória
de
vida
[...]
contribuindo para a nossa saúde física
e mental de forma integrada. Os jogos
e as brincadeiras trazem em geral
benefícios, conhecimento e diversão
para todas as idades, além de
oportunizar o aperfeiçoamento de
nossas qualidades e superação de
nossas dificuldades. (EIRAS & EIRAS,
2007, p. 1)

Essas oportunidades oferecidas pelos jogos e
brincadeiras, sempre compõe uma atividade
prazerosa, resultando em momentos que elas jamais
iram esquecer. Sendo assim, o jogar se torna uma
das mais importantes atividades do brincar, pois suas
regras proporcionam constantes desafios, mexendo
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com o imaginário da criança, onde ela terá que definir
estratégias e organização para alcançar seus
objetivos. Decisões e riscos também são importantes,
pois faz com que elas entendam que ao jogar podese ganhar ou perder.
Quando uma criança perde ao jogar ela
aprende que nem sempre é possível a vitória, porém
há sempre um recomeço e isto faz com que ela
aprenda a lidar com situações contraditórias,
fortalecendo seu lado emocional.
Para Macedo et al (2005), valorizar o lúdico
nos processos de aprendizagem é, respeitar o mundo
da criança, pois para elas, apenas o que é lúdico faz
sentido, basta observar suas atividades cotidianas,
onde elas sempre introduzem algum elemento lúdico,
como por exemplo, ao dormir cantar uma canção.
Podemos dizer que o desenvolvimento se dá
em um processo construtivo, sendo modificado e
aprimorado constantemente, acontecendo dentro e
fora da escola, propiciando ao aluno a oportunidade
de construir e de se apropriar de um conhecimento
que lhe servirá para a transformação da realidade.
Segundo Piaget (1975, p. 153) “O principal
objetivo da educação é criar homens que sejam
capazes de fazer coisas novas, não simplesmente de
repetir o que as outras gerações fizeram – homens
que sejam criativos, inventivos e descobridores”.
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Para Piaget (1975), brincar e jogar são atos
indispensáveis à saúde física, emocional e intelectual
e sempre estiveram presentes em qualquer povo
desde os mais remotos tempos.
Através deles, a criança desenvolve a
linguagem, o pensamento, a socialização, a iniciativa
e a autoestima, preparando-se para ser um cidadão
capaz de enfrentar desafios e participar na
construção de um mundo melhor.
O jogo em várias formas ajuda no
desenvolvimento psicomotor, isto é, no
desenvolvimento da motricidade fina e
ampla, bem como no desenvolvimento
de habilidades do pensamento, como
a imaginação, a interpretação, a
criatividade, o levantamento de
hipóteses, a obtenção e organização
de dados que, por sua vez, acontecem
quando
jogamos,
quando
obedecemos a regras, quando
vivenciamos
conflitos
numa
competição, etc. (PIAGET 1975: p.43).

Segundo Piaget (1975), o jogo não pode ser
visto apenas como divertimento ou brincadeira para
recuperar a energia, ele também favorece o
desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e moral.
Através do jogo se dá a construção de
conhecimento, nos períodos sensório-motor e préoperatório. As crianças, desde pequenas, estruturam
seu espaço e seu tempo, desenvolvendo a noção de
casualidade, chegando à representação e,
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finalmente, à lógica. As crianças ficam mais
motivadas para usar a inteligência, pois querem jogar
bem, esforçam-se para superar obstáculos cognitivos
e emocionais.
O jogo não é só um “passatempo” para
distrair os alunos, ao contrário,
corresponde
a
uma
profunda
exigência do organismo e ocupa lugar
de extraordinária importância na
educação
escolar.
Estimula
o
crescimento e o desenvolvimento, a
coordenação muscular, as faculdades
intelectuais, a iniciativa individual,
favorecendo o advento e o progresso
da palavra. (PIAGET 1975: p.46)

Para o autor é através do jogo que a criança ou
o adulto pode brincar naturalmente, testar hipóteses,
explorar sua criatividade.
O jogo é mais importante das atividades da
infância, pois a criança necessita brincar, jogar, criar
e inventar para manter seu equilíbrio com o mundo.
Muitas vezes, a utilização dos brinquedos, jogos e
brincadeiras na escola é uma realidade que se impõe
ao professor.
Os brinquedos, por exemplo, não devem ser
utilizados só para o lazer, mas também para promover
a aprendizagem. Através dos jogos e brincadeiras, o
aluno encontra apoio para superar suas dificuldades
de aprendizagem, melhorando o seu relacionamento
com o mundo.
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Assim, os professores precisam estar claros de
que a brincadeira é importante e necessária e que traz
enormes contribuições para o desenvolvimento da
habilidade de aprender e pensar.
Sendo assim, otimizar a aprendizagem
humana, e o desenvolvimento psicológico e social
favorece o processo construtivo em diversos níveis da
educação. A educação pode ser concebida como um
processo de socialização do indivíduo, capaz de
assegurar as condições de coesão, renovação e
sobrevivência da sociedade, que se processa ao
longo da vida e vai se aprimorando possibilitando
novas aquisições.
A DIMENSÃO LÚDICA NA APRENDIZAGEM
Alguns indicadores podem nos ajudar a
entender a dimensão lúdica, permitindo que algumas
coisas possam ser corrigidas ou antecipadas,
possibilitando assim, interferir nos processos de
aprendizagem.
Nessa perspectiva a dimensão lúdica deve
contemplar as seguintes qualidades:
Prazer funcional; as atividades devem ser
interessantes, despertar curiosidade e desafios,
exercitando habilidades ao realizar uma atividade,
onde a criança usa de todos os recursos, trazendo à
tona todas as emoções. Nesta perspectiva o jogo e o
brinquedo possibilitam disputas, realiza inclusão e,
sobretudo é prazeroso.
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Os jogos são formas desafiadoras necessárias
para o processo de aprendizagem, pois implica em
disputas que exigem concentração e dedicação.
Para Kishimoto (2000), o brinquedo estimula o
imaginário da criança, pois representa certas
realidades além de estar voltado para a ação lúdica e
não possui regras que organizem sua realização.
Essas tarefas se tornam interessantes pelo
fato de serem simples e claras, pois o que a criança
procura é o prazer da atividade.
O espírito lúdico refere-se a uma relação da
criança ou do adulto com uma tarefa, atividade ou
pessoa pelo prazer funcional que despertam. A
motivação é intrínseca; é desafiador fazer ou estar.
Vale a pena repetir. (MACEDO, 2005, p.18)
Nesta perspectiva, o lúdico pode ser
considerado como uma atividade capaz de aguçar a
curiosidade infantil, pois seu sentido desafiador
permite ao indivíduo expressar suas ideias, seus
sentimentos e assim fazer novas descobertas.
Então podemos entender que o prazer
funcional está relacionado com o prazer que se tem
pela atividade; é um ato espontâneo sem um objetivo
pré-determinado.
Ao se iniciar uma atividade é preciso entender
sua proposta, pois alguns elementos são essenciais
para sua execução tais como: o tempo deve ser
calculado para que ela não se torne cansativa, seu
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conteúdo deve ser desafiador e envolvente, deve ter
objetivos claros, mas, ao mesmo tempo
surpreendente.
Segundo Macedo:
O brincar é fundamental para o nosso
desenvolvimento. É a principal
atividade das crianças quando não
estão dedicado ás suas necessidades
de
sobrevivência
(repouso,
alimentação, etc.). Todas as crianças
brincam se não estão cansadas,
doentes ou impedidas. Brincar é
envolvente, interessante e informativo.
Envolvente porque coloca a criança
em um contexto de interação em que
suas atividades físicas e fantasiosas,
bem como os objetos que servem de
projeção ou suporte delas […]
(MACEDO, 2005, p.13).

Sendo assim, o lúdico pode servir de
complemento para reforçar o desenvolvimento físico
e mental da criança.
Assim é fundamental desenvolver habilidades
para facilitar a aprendizagem; com isso podemos
concluir que as brincadeiras é uma forma prazerosa
de aprendizagem, que professores devem lançar mão
dessa criatividade para conquistar a confiança da
criança e facilitar seu desenvolvimento.
A aprendizagem pode ser definida como sendo
uma forma de adquirir conhecimentos e está
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relacionada com a necessidade que o homem tem de
transformar o mundo.
Através de observações podemos concluir que
ao brincar a criança desenvolve várias habilidades,
sentimentos e pensamentos que irão ajudá-la na
resolução de situações problemas. Desse modo, é
importante reconhecer o movimento como recurso
para as atividades lúdicas, pois esta é uma maneira
que a criança encontra para se relacionar e interagir
no ambiente social em que vive.
Dessa forma, podemos concluir que o
brinquedo serve de suporte para as brincadeiras, pois
ao manipular um objeto ela o transforma em
brinquedo. De acordo com Kishimoto (2000), o
brinquedo representa:
[…]
certas
realidades.
Uma
representação é algo presente no
lugar de algo. Representar é
corresponder a alguma coisa e permitir
sua evocação, mesmo em sua
ausência. O brinquedo coloca a
criança na presença de reproduções:
tudo o que existe no cotidiano, a
natureza e as construções humanas.
Pode-se dizer que um dos objetivos do
brinquedo é dar a criança um
substituto dos objetos reais, para que
possam manipulá-los. (p.18).

Assim, a criança está sempre ocupada em
desenvolver formas mais complexas de agir,
buscando sempre o equilíbrio, mas sendo desafiadas
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a modificar suas estruturas, seus esquemas, suas
ações;
provocando
alterações
no
seu
desenvolvimento. Com isso são estimuladas podendo
descobrir e satisfazer seus desejos.
Na ótica histórico-cultural, o conceito de zona
de desenvolvimento proximal (ZDP), que é um
parâmetro para a atuação pedagógica e funciona
como princípio educativo, implicando na relação entre
o nível de desenvolvimento real – determinado pela
capacidade de solução de problemas de forma
independente – e o nível de desenvolvimento
potencial – em que se encontram as funções
psicológicas em processo de amadurecimento,
potencialmente emergentes, mas ainda não
suficientemente consolidadas, explicita claramente
uma relação entre a educação e a conduta
tipicamente infantil, o comportamento lúdico. Ao
propor que, através do jogo – motivada por
necessidades que não podem ser supridas por outros
meios – a criança é capaz de agir e pensar de
maneira mais complexa do que demonstra em outras
atividades, Vygotsky estabelece que ludicidade e
aprendizagem formal funcionam como âmbitos de
desenvolvimento. O jogo favorece a criação de ZDP
porque, nele, “a criança sempre se comporta além do
comportamento habitual de sua idade, além de seu
comportamento diário... é como se ela fosse maior do
que é na realidade” (Vygotsky, 1994: 117).
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“A ZDP é o lugar onde, graças aos suportes e
à ajuda dos outros, pode desencadear-se o processo
de construção, modificação, enriquecimento e
diversificação dos esquemas de conhecimento
definidos para a aprendizagem escolar” (Baquero,
2001: 128). Portanto, aprender na e pela ZDP é pôr
em ação competências e habilidades potenciais,
primeiro, num cenário Inter psicológico para serem
internalizadas depois, tornando-se intrapsicológicas.
Um mesmo indivíduo pode ter em seu
intrapsicológico diversas zonas de desenvolvimento
proximal. As pessoas não possuem apenas um nível
geral de desenvolvimento potencial, mas diferentes
níveis – e diferentes ZDPs – dependendo do âmbito
de ação e saberes envolvidos. Uma criança pode
mostrar-se, num determinado momento de seu
desenvolvimento, altamente comunicativa e não
apresentar a mesma facilidade na montagem de um
jogo de construção. ZDP é um espaço dinâmico de
seu potencial em desenvolvimento, não é uma
propriedade inerente do indivíduo ou de sua atuação
específica, nem preexiste à interação com outras
pessoas. O potencial de desenvolvimento, na ZDP,
depende tanto de competências e conhecimentos
próprios quanto da forma como são estabelecidas as
interações com o meio social e do nível de
complexidade das atividades com as quais a pessoa
se envolve. Qualquer interpretação mecânica, linear
e fixa do que pode resultar da ZDP levaria a
desqualificar o significado fundamental desse
Patrícia Maurício Fernandes

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

1027

conceito. A ZDP cria parâmetros para orientar a
prática educativa, mas não pode ser substantivada
num procedimento ou recurso de ensino. Há, em
síntese, três questões importantes a considerar.
Inicialmente, uma gama de procedimentos e
recursos que podem ser plenamente adequados num
determinado momento, área do conhecimento, e para
uma determinada turma, pode não o ser em outras
ocasiões ou em turmas distintas. O processo
educativo não causa efeito linear ou automático. Pelo
contrário, atua sobre indivíduos reais, com
divergências de interesses e conhecimentos,
diferentes quanto ao que já são capazes e em que
ainda dependem de auxílio, e que se comportam
distintamente. Enfim, pessoas, na melhor tradução do
que consiste na infinita singularidade humana.
O segundo aspecto é o da interatividade como
eixo fundamental numa situação educativa. Não é
suficiente reconhecer que a interação é importante,
mas é preciso torná-la efetiva ao conteúdo que se
trabalha. A interação por muitas vezes implica
alteração do planejamento, da sequência de uma
atividade em curso; requer alternância entre
atividades mais e menos estruturadas, além de
ajustes que, variando e diversificando os modos de
ajuda à criança, garantam criar ZDP e nela avançar.
Por fim, há uma relação temporal entre ZDP e
os tipos de situações de aprendizagem selecionadas
para o momento da aprendizagem. Podemos
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presumir que, ao longo do caminho para o
aprendizado de um determinado assunto ou
procedimento, haja um incremento gradual na
autonomia das crianças em relação ao tipo de
mediações necessárias, ao auxilio que deve ser
prestado na realização destas atividades. Observar e
avaliar seu envolvimento e independência a cada
nova experiência possibilita ao educador variar
adequadamente a atuação pedagógica, desde o
momento em que é prioritário oferecer apoios e
modelos de forma mais intensiva até as situações em
que seja mais benéfico propor novos desafios.
Para Macedo (2005), o lúdico é uma atividade
errante, pois possibilita várias formas de expressão e
interpretação sem se preocupar com regras ou
roteiros, porém tem um objetivo, uma meta a ser
cumprida, dessa forma possibilita uma ação
construtiva. Para esse autor a dimensão lúdica está
presente
no
nosso
cotidiano,
oferecendo
oportunidades de sermos criativos, construtivos,
melhorando nosso dia-a-dia enfrentando e superando
desafios.
O exercício da ludicidade vai além do
desenvolvimento real porque nela se instaura um
campo de aprendizagem propício à formação de
imagens, à conduta autorregulada, à criação de
soluções e avanços nos processos de significação.
Na
brincadeira
são
empreendidas
ações
coordenadas e organizadas, dirigidas a um fim e, por
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isso, antecipatórias, favorecendo um funcionamento
intelectual que leva à consolidação do pensamento
abstrato. A força motriz da ludicidade, o que a faz tão
importante no complexo processo de apropriação de
conhecimentos é a combinação paradoxal de
liberdade e controle. Ao mesmo tempo em que os
horizontes se ampliam conforme os rumos da
imaginação, o cenário lúdico se emoldura segundo
limites que os próprios jogadores se impõem,
subordinando-se mutuamente às regras que
conduzem a atividade lúdica.
Nesta perspectiva, a atividade lúdica deve
promover transformações necessárias para o
desenvolvimento de competências básicas para a
aprendizagem.
O espírito lúdico expressa uma
qualidade de transitar ou percorrer os
modos-impossível,
circunstancial,
necessário e possível - do ser das
coisas. Falta-se o lúdico, pode ser que
a ironia, o desinteresse, o ceticismo ou
a violência ocupem seu lugar.
(MACEDO, 2005, p. 20)

Isso faz do lúdico uma ferramenta importante,
pois sendo um processo dinâmico é capaz de
contribuir de maneira significativa para desenvolver
na criança atitudes favoráveis á aprendizagem. Então
podemos entender que:
O uso do brinquedo/jogo educativo
com fins pedagógicos remete-nos para
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a relevância desse instrumento para
situações de ensino-aprendizagem e
de desenvolvimento infantil. Se
considerarmos que a criança préescolar aprende de modo intuitivo,
adquirem noções espontâneas, em
processos interativos, envolvendo o
ser humano inteiro com suas
cognições, afetividade, corpo e
interações sociais, o brinquedo
desempenha um papel de grande
relevância
para
desenvolvê-la.
(KISHIMOTO, 2000, p.36).

Portanto, o lúdico pode ser uma forma de
auxiliar no desenvolvimento cognitivo, pois permiti
que o processo de desenvolvimento e aprendizagem
alcance seus objetivos e assim alunos e professores
encontre o verdadeiro sentido do espírito lúdico como
forma de aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O mundo infantil é repleto de imaginação e
fantasia, ao brincar a criança coloca em evidência
todas suas emoções, aflorando seu imaginário e
construindo novas possibilidades de aprendizagem.
Além de se divertir aos brincar a criança extravasa
suas emoções e energia, interage com o ambiente e
com outras crianças desenvolvendo sua criatividade.
É importante observar a criança brincando;
pois isto pode trazer importantes informações a
respeito do seu desenvolvimento emocional e social.
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Para Friedmann (1996) a atividade lúdica é
uma importante ferramenta para podermos entender
como se dá o desenvolvimento infantil. Para isso é
fundamental compreender como essa atividade pode
influenciar
e
fornecer
elementos
para
o
desenvolvimento e aprendizagem infantil.
Portanto, a atividade lúdica como jogos e
brincadeiras devem respeitar o tempo e o espaço
para brincar; devem ter uma relação entre meios e
fins, isto é, ter uma finalidade com ações que
possibilite o desenvolvimento físico e/ou mental.
Embora esta seja uma atividade muito
importante para o desenvolvimento infantil, os
espaços e o tempo estão se tornando cada vez mais
escasso, tanto na escola quanto na própria. A escola
quase nunca reserva um tempo para brincadeiras,
pois as metas a serem cumpridas nunca deixam
espaços para essa atividade, deixando assim de
aproveitar esse recurso como fonte de aprendizagem.
“O jogo acontece em determinados
momentos no cotidiano infantil.
Partindo a ideia de que o jogo é uma
necessidade
para
a
criança,
constatamos que o tempo para ela
brincar tem se tornado cada vez mais
escasso, tanto dentro como fora da
escola.” (FRIEDMANN, 1996, p.15).

Portanto, o jogo não deve ser visto apenas
como uma atividade de lazer; pois se aplicado e
mediado adequadamente ele poderá favorecer o
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pleno desenvolvimento do aluno. Sendo assim, os
jogos
constituem
importante
parte
no
desenvolvimento motor, cognitivo e social da criança,
uma vez que as estruturas lúdicas empregadas no
jogo têm uma carga de fatores que remetem à tais
círculos, como as regras e o cumprimento destas, a
movimentação corporal e o trabalho em equipe.
A relação entre jogo e aprendizagem tem um
estatuto teórico proeminente na proposição históricocultural do desenvolvimento. Não porque exista uma
produção extensa sobre o assunto, mas porque jogo
tem explícita relação com desenvolvimento potencial
e porque estabelece fortes laços entre processos
imaginários
e
desenvolvimento
psicológico,
caracterizando a imaginação como sistema integrado
das funções psicológicas superiores, proporcionando
que a criança se torne capaz de acessar, interpretar,
significar e modificar a realidade e a si própria.
O brincar é determinado por duas
características: criação de situação imaginária e
comportamento regrado. De acordo com Vygotsky,
reconhecer a existência de situação imaginária na
brincadeira foi comumente associado a determinado
tipo de jogo. Em contrapartida, qualificar qualquer
jogo ou brincadeira pela atuação dos processos
imaginários significa reconhecer o vínculo existente
entre motivação lúdica e desenvolvimento do
pensamento simbólico. Em qualquer jogo há sempre
uma situação imaginária, por meio da qual a criança
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se propõe enfrentar um desafio – conforme os
objetivos e as regras do jogo – desenvolvendo
funções
embrionárias
e
controlando
seu
comportamento num nível maior do que o habitual.
Por isso, “a criação de uma situação imaginária não é
algo fortuito na vida da criança; pelo contrário, é a
primeira manifestação da emancipação da criança em
relação às restrições situacionais” (Vygotsky, 1994:
113).
As diferentes formas em que o jogo aparece no
decurso do desenvolvimento são determinadas pelo
predomínio de um dos seus dois componentes. No
início da vida, é mais comum o jogo constituir-se de
situação imaginária explícita com regras implícitas e
derivadas das representações simbólicas. Assim,
uma boneca representa um bebê e a ação de ninar a
boneca corresponde à regra implícita de imitar a mãe.
Gradativamente essa relação se inverte: as regras
passam a ser explícitas e a situação imaginária se
oculta, como acontece nos jogos de tabuleiro e de
competição.
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POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Renata Pereira da Silva

Na década de 60 houve várias mudanças na
educação pelo mundo todo, em 64, com o Golpe
Militar, aqui no Brasil começou a disseminação dos
limites globais da educação (ARRUDA,1995). A este
fato agregou-se várias mudanças, que favoreceram
alguns pontos da educação e prejudicaram outros, o
fato é que muita coisa havia sido mudada levando
todas as pessoas em idade escolar aos bancos sem
saber muito bem o que estavam fazendo ali.
Com esta reestruturação permitiu-se os
acessos às escolas para a classe trabalhadora,
porém, a estrutura que esta possuía não estava
preparada para receber todo o contingente que viria a
buscar os bancos escolares, dando início ao seu
fracasso e aos episódios frequentes de violência, uma
vez que a estrutura se tornou insuficientes, as classes
ficaram muito grandes e havia poucas salas.
A clientela, já não era a mesma, porém, a
forma de transmissão de conhecimento sim, os
professores continuavam presos aos programas,
horários, currículos que não ofereciam motivação
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nenhuma e as bibliografias oferecidas por séculos
eram sempre as mesmas.
Pensar a educação na sua situação em que se
encontra, imagina-se que esta não tem mais jeito,
está falida, mas não é verdade, para que o ensino
seja de qualidade e os profissionais sejam
valorizados, é necessário criar medidas que não
permitam burlar o sistema como as avaliações que
estão sendo anunciadas, para aumento de salário.
Faz-se necessário uma discussão séria sobre
os problemas existentes, revendo as falhas e
valorizando o que deu ou dá certo no processo, é
preciso ter coragem para consertar os erros que veem
sendo suplantados durante anos. Vasconcelos
(1997), afirma que a construção do conhecimento é
fundamental para o processo educativo, pois através
delas que as pessoas terão para base para seu
desenvolvimento, aprendendo a lidar com seus
defeitos e respeitando o limite do outro.
Deve-se considerar, no entanto que para esta
construção ser significativa, o professor deve servir
como orientador, para o grupo, mas não como
detentor do saber, mas sim como mediador, dos
interesses para a construção do bem comum,
dividindo as responsabilidades, não rotulando
respeitando as diferenças, dividindo atenção igual
para todos, ouvindo todas as opiniões e
desenvolvendo regras coletivas.
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A ONU, Organização das Nações Unidas,
fundamenta que a segurança humana é um dever do
Estado estando centrada no desenvolvimento
humano, abrangendo assim a segurança de todos os
cidadãos em seu espaço cotidiano, seja este espaço
o trabalho, a escola, o lar, o lazer, etc.
O Estado, o principal responsável por esta
segurança sendo seguido pela escola e pela saúde,
transformando o papel da escola sendo de suma
importância orientar e valorizar o aluno que está em
seu espaço.
O professor tem duas alternativas, para
reconhecer a realidade do seu trabalho, deve-se
conscientizar-se
desta
realidade, procurando
transformá-la aceitando o aluno que se tem, e
acreditando na mudança do outro. Este deve ser
firme não rígido ao extremo, nem se mostrar perdido,
inseguro, deve também ter convicção do que está
levando para os alunos, oferecendo fatos importantes
e significativos para os alunos, auto valorizando-se,
preocupar-se com o programa, pesquisando,
trocando experiências, etc.
É importante também ter respeito para com os
alunos, respeito é fundamental, um relacionamento
franco, pautado no diálogo é importante para a
construção humana. O professor deve manter uma
proposta adequada de trabalho onde o aluno seja
levado a desenvolver seu aprendizado de forma
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adequada e interessante, fazendo a diferença, com
base no que se ensina.
Porém, para obter sucesso na sua proposta, o
professor precisa reformular seu saber, para que seu
trabalho seja significativo, tornando a aula
interessante, um erro constante que deve ser
corrigido é vincular nota à disciplina, não se deve
barganhar conhecimento, ligar a nota ao que se faz é
abusar de poder, é preciso conscientizar o aluno que
seu conhecimento não tem preço e que se estuda
para obter conhecimento que não tem preço.
A construção do conhecimento é fundamental
para o processo educativo, pois através delas que as
pessoas terão para base para seu desenvolvimento,
aprendendo a lidar com seus defeitos e respeitando o
limite do outro, porém para que esta construção seja
significativa.
O professor deve servir como orientador, para
o grupo, mas não como detentor do saber, e sim como
mediador, dos interesses para a construção do bem
comum, dividindo as responsabilidades, não
rotulando respeitando as diferenças, dividindo
atenção igual para todos, ouvindo todas as opiniões e
desenvolvendo regras coletivas.
Deve manter uma proposta adequada de
trabalho onde o aluno seja levado a desenvolver seu
aprendizado de forma adequada e interessante,
fazendo a diferença, com base no que se ensina.
Renata Pereira da Silva
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Entende-se então que atrelar a nota ao que se
faz é abusar de poder, é preciso conscientizar o aluno
que seu conhecimento não tem preço e que se estuda
para obter conhecimento que não tem preço, e que
este é um bem único e precioso tendo que ser
valorizado por quem o recebe, não sendo possível
trocá-lo por média nenhuma.
A necessidade de rever a estrutura escolar
É preciso rever os currículos, percebendo que
cada turma é uma turma, que cada escola é uma
escola, que somos únicos, e que é impossível
transformar a escola em uma grande linha de
produção onde as máquinas criam peças exatamente
idênticas. Todos têm habilidades diferentes, as
pessoas que coordenam administram e idealizam as
escolas deveriam pensar no todo, não no que pensam
individualismo não nos leva a nada.
Necessita-se também que os programas
apresentados por cursos superiores, nos preparem
para atender os alunos de hoje, temos consciência de
que este já está repleto de conhecimento, e não está
mais preso em livros fechados, estamos em um
mundo onde todos respiram informação, então,
acredito e defendo que os cursos deveriam
aperfeiçoar o conhecimento teórico, criando meios de
nos ensinar a prática.
O estágio é uma experiência válida, mas de
tempo muito curto, e algo que se torna um pouco
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ilusório, pois quando o fazemos pelo professor estar
se sentido vigiado, este age diferente, os alunos
também, pois percebem um estranho em seu meio,
ele nos ajuda, mas precisamos de mais subsídios.
Melhores salários, remuneração digna para
que o professor não precise trabalhar em várias
escolas, com carga horária que comprometa sua
condição física, intelectual ou mental. Bem como
espaço adequado para que seja possível criar aulas
expositivas de qualidade, transformando a escola em
um espaço de experiência, de criação, busca e
recriação do conhecimento.
Oferecer ao professorado também cursos que
sejam de qualidade para que estes consigam rever
seu conhecimento haja vista que este não é estático
e
que
acontecem
constantemente
novas
descobertas, novos fatos históricos etc.
O professor não se interessa a buscar a
atualização profissional necessária, pois apesar de
serem oferecidos cursos estes são oferecidos fora do
horário após várias horas de trabalho, não havendo
permissão legal para a colaboração dos dirigentes
que não permitem a dispensa de aulas, o que se torna
impossível à participação do profissional.
Tornar o currículo escolar em documento
maleável, permitindo que professor e alunos não se
prendessem ao que exige o papel, trocando
experiências construindo uma linha de trabalho onde
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se têm uns objetivos e sabe-se aonde quer chegar,
com esta troca, ambos aprenderiam e o respeito seria
mutuo, alcançando os verdadeiros objetivos da
educação.
É necessária também a reorganização da
educação, são muitos papéis, fichas, diários,
cadernos, documentos que o professor deve
preencher durante o ano, muito do tempo que este
teria para rever seus conceitos estudar o que pode ter
dado certo ou errado em seu dia de trabalho se perde
por ter que dar esclarecimentos de papéis que muitas
vezes não são de sua alçada.
Abrir espaço para reflexões como esta, nos faz
avaliar ainda que necessitem de apoio psicológico
constante, pois professores são seres humanos e que
adoecem necessitando de apoio profissional
adequado, e accessível.
O Poder Público deveria também oferecer a
educação apoio dos órgãos que cuidam dos menores
ligados à segurança, e sociedade como CONDECA,
CEDECA, Conselhos Tutelares, pois estes quando
chamados para resolver problemas com menores não
atendem as unidades da forma como deveriam, mas
insistem para que todos estejam na escola, devido às
leis a que defendem.
Rever as leis, decretos, emendas, de forma
que não exclua quem deseja buscar o conhecimento,
mas não engesse mãos e perna de quem deseja
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trabalhar com estes jovens, mas que obrigue as
famílias a assumirem seus infantes de forma a
ensinar-lhes direitos, deveres e valores.
Entendo que é preciso reaprender a fazer a
educação, oferecendo o espaço para o diálogo, o que
confirma os objetivos da escola, levando o educando
a perceber que a escola não é vazia. O educador
deve ser estimulado e não renunciar ao que sabe.
O fortalecimento do grupo através do respeito
mútuo fortalece a equipe, fazendo com que o
professor perceba que ele não está só, e a
verbalização do eu, faz com que todos se sintam uns
só, responsáveis pela resolução do problema
arrancando o professor do anonimato e levando-o ao
sucesso esperado.
Para encerrar acredito também “que é
necessário reaprender o ofício, reinventando todos os
dias, reinventando seu campo de conhecimento a
cada novo encontro” como diz Aquino, quando este
trata dos problemas de indisciplina escolar.
Precisamos ver nosso trabalho como o local
onde construímos todas as relações que teremos fora
da escola, ela é o início, mas não o fim de nossa
caminhada e o professor é o ator principal deste filme
chamado construção, merecendo ser muito bem
tratado e preservado nestes longos anos de carreira,
pois todos, com sucesso ou não passaram pela
escola em alguma fase de suas vidas.
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A formação das crianças e dos jovens, ocorre
por meio da sua participação nas relações que
constituem a dinâmica social. Para ele, os grupos são
considerados elementos formadores, pois dentro
deles o indivíduo cria hábitos atitude e convivência
social, como a cooperação e o respeito.
A inteiração social em uma classe se processa
através da relação professor-aluno, aluno-aluno,
neste contexto, o aluno vai exercitando seus hábitos,
desenvolvendo suas atitudes, assimilando valores.
A escola é, um local de encontros existenciais,
que tende a marcar profundamente a personalidade
do indivíduo, norteando o seu desenvolvimento
posterior. A construção do conhecimento é um
processo interativo, portanto, social, no qual os
agentes que dele participam estabelecem uma
relação entre si, buscando experiências que se
vinculam a valores que norteiam suas vidas.
A interação humana tem função educativa,
pois através dela, o conhecimento vem passo a passo
sendo construído. O professor tem basicamente a
função de incentivador e energizante, pois ele deve
aproveitar a curiosidade natural do educando para
despertar seu interesse e tem também a função de
ser orientador, pois deve orientar o esforço do aluno
para aprender.
Antes de ser professor este deve ser educador,
pois sua personalidade é repleta de valores que
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norteiam a vida, consciente ou inconscientemente,
manifestando-se em sala de aula sendo passado aos
alunos.
A construção do conhecimento é, portanto, um
processo interpessoal, onde o ponto principal desta
está na relação educando – educador. Esta relação
não é uni lateral, pois o aluno não constrói só o seu
conhecimento, e professor aprende com eles novas
formas de ver o mundo podem retificar ou ratificar a
sua, alterando suas posturas e mudando suas
atitudes.
Neste contato, instaura-se um processo
interpessoal no qual o diálogo é essencial, ocorre
então um intercâmbio onde o conhecimento tem
como base o diálogo, este por sua vez é
desencadeado devido a uma situação problema
ligada a prática. Neste momento de síntese, o
conhecimento é organizado e sistematizado sendo
aplicado forma organizada.
A reformulação curricular
A primeira visão de currículo, era parecida com
uma fábrica, visualizando os alunos como produtos
desta fabrica, desconsiderando sua cultura, seu
saber, ou seu meio social.
Esta ideia de currículo deveria ser
transformada para estar de acordo com a realidade,
redirecionando os conceitos criados ao estabelecer a
escolha de seus temas para além do processo
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pedagógico, construindo novas perspectivas de
mudança na educação favorecendo novas ideias de
compreensão da natureza relacionada à cultura.
Tal pensamento, transforma então o modelo
anglo-saxão onde os currículos eram baseados uma
vez que buscavam garantir tradições, rotulando os
programas escolares e os planos de estudo.
Especialistas
iniciam
a
busca
pela
conceituação deste campo desde 1973, rejeitando
ideias behavioristas e empíricas sobre a questão,
visando favorecer a compreensão da natureza
relacionando-a a cultura. O estudo deste tema então
passa a abordar projetos educativos e atividades e
conteúdo que buscam o progresso escolar.
Desta forma o currículo, passa a ter o papel de
selecionar ilimitadamente a tal cultura deixando de
ser apenas um instrumento de poder, passando a ser
observado como um plano de formação do cidadão,
sendo realmente significativo.
Modifica-se então a visão de currículo tida
como algo estático, passando a ser vista como um
misto de teoria e prática que se resume em uma única
estratégia de construção de aprendizado, pois ambas
estão unidas e em movimento constante, permitindo
ao envolvido no processo, produzir, criar e, portanto,
assimilar o que pretendesse ensinar.
A eficiência ou não do currículo depende muito
da forma como este é definido pelo interlocutor, e as
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teorias que este traz dentro de si, variando de acordo
com o conceito social e histórico de quem o está
constituindo.
Tal afirmação torna-se pertinente, pois, o
currículo formulado, está ligado a pontos importantes
como o saber e a identidade, fatores que constituem
diferentes formas de realidade e preceitos de poder,
uma vez que estes podem apresentar modelos que
busquem convencer e alcançar determinado grupo
social, podendo ou não dar ênfase à dominação ou
questioná-la.
O currículo, portanto, afinado aos interesses de
grupos oprimidos e apoiando-se em teorias sociais
desenvolvidas tem o poder de favorecer as classes
minoritárias, por servir de ferramenta de
conscientização destas classes.
Assim, as transformações ocorridas se dão ao
longo do tempo, buscando a socialização do cidadão
nas escolas, reduzindo a reprodução e aumentando a
transmissão de cultura, demonstrada no conteúdo e
nos conhecimentos passados por cada disciplina,
estando os currículos ocultos nas práticas escolares,
contendo uma dimensão sócio-política, que busca
expressar mais desejos que realidades.
É preciso, portanto, entender o papel dos
interlocutores do processo de formação de um
currículo, uma vez que este favorece a construção do
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conhecimento através do conhecimento contido nele,
aspecto que justifica a função cultural da escola.
O primeiro deles é o professor, considerado
fonte de informação, transformando-se em mediador
da comunicação entre a informação cultural
(conteúdo) e receptora (aluno) este é tanto o
transmissor da cultura e da informação garantindo o
sucesso do papel básico da escola no cumprimento
de sua função.
O professor tem a função de ensina, o ato de
ensinar está ligado ao conjunto de ideias, princípios,
hábitos que se transmite ao outro através de lições e
conselhos deixando em evidência o conteúdo,
segundo interlocutor da construção de um eficiente
currículo.
O conteúdo é o contextualizado do currículo, é
ele quem textualiza a informação transmitida, dando
significado ao aprendizado, estando sempre em
evidência, sendo decidida fora do ambiente didático
(livros) sendo determinados por agentes externos,
estes se referem à necessidade de determinado
ambiente escolar.
Apesar de ficar separado, o conteúdo é parte
importante na construção da aprendizagem, pois a
atividade sozinha torna-se vazia sem sentido algum.
Para o professor cabe, portanto, observar os
aspectos metodológicos considerando-o como
ensinar, deixando a decisão de sobre o que ensinar
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para especialistas,
editoras e livros.

administradores,

políticos,

Atrelados aos conteúdos estão às atividades,
pois estas se encontram presentes na experiência,
através delas, testa-se, e experimenta-se o que foi
transmitido na teoria, no conteúdo.
A prática de ensinar estes conteúdos pode
transformar a realidade, modificando as intenções
que se tinha ao constituí-lo, pois, um currículo, voltado
à defesa de interesses pode transformar e modificar
realidades baseando-se nos diferentes temas e
gêneros que podem vir a ser abordado, desde que a
didática adotada, de maneira adequada e nada
simplista os problemas relacionados a tais conteúdos,
dando-lhes significados políticos e sociais.
É necessário então, destacar as dimensões
gerais e estruturais do currículo, modificando o
discurso pedagógico onde professores defendem
uma ideologia sul real dizendo que querem algo que
se contrapõe às práticas de sala de aula, onde
professores fingem que ensinam ou pensam que
ensinam vindos de encontro com alunos que não
pensam diferentes.
É preciso resinificar estas ideias tradicionais
que buscam defender uma escola eficaz que vem de
encontro a um currículo tratado como um projeto
educativo que deve ser cumprido e realizado durante
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as aulas, dando espaço a verdadeira liberdade dentro
das escolas.
Esta forma de currículo como ponto importante
de transformação social está longe de se realizar,
pois, o pensamento pedagógico que o envolve, ainda
é muito disperso, heterogêneo, sendo visualizado
como mera teoria separando-o da instrução,
preocupa-se com o conteúdo e não se valoriza a
atividade, a experiência.
Ponto importante este que define o ensino,
como o conjunto de atividades que transformam o
currículo e por sua vez modificam a sociedade através
da transmissão de cultura.
A pretensão de trabalhá-la deveria estar
representada nos conteúdos que os currículos
abordam, buscando encontrar diferentes formas de
abordagem destes conteúdos, para garantir aos
envolvidos no processo o desenvolvimento global do
aluno, considerando que o pensamento curricular se
torne parte integrante do pensamento social possível
de transformar o indivíduo e a sociedade a qual este
se
encontra
inserido
favorecendo
seu
desenvolvimento crítico.
As mudanças sofridas nos anos 60
influenciaram a pratica dos profissionais da educação
através dos novos conceitos criados no sistema de
educação brasileiro, neste período surge o orientador
pedagógico, que tinha a tarefa de garantir o currículo,
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orientando pedagogicamente os professores para
que a organização curricular se materializasse. O
supervisor era denominado orientador pedagógico,
tornando coerente todo o processo.
Nos anos 70 implanta-se a pós-graduação
onde as duas categorias passam a ser objeto de
pesquisa. Em 1974, quase todos os Estados lançam
base de seu sistema de Supervisão, exceto São
Paulo. O Supervisor era o guardião dos currículos, e
com o passar do tempo, este passa a ser o guardião
das posições legais.
Nos anos 80 surge a teoria crítica do currículo,
dando novo espaço para o supervisor, que deixa de
ser o guardião das determinações externas,
passando a atuar na motivação das reflexões
coletivas, dentro das escolas. Nesta época surge uma
ampla política de avaliações enfatizando esta nova
perspectiva de trabalho do Supervisor, surgindo o
SAESP, o SAEP, e o ENEM, para apoiar o trabalho
da Supervisão facilitando o olhar sobre as
deficiências.
Nos anos 90, o profissional que ocupa o lugar
da Supervisão assumi o papel de auxiliar os
professores na preparação dos alunos refletindo
sobre as perspectivas escolares e sobre os currículos
criando um paradoxo entre supervisão-currículoavaliação, a ideia era criar políticas que
transformasse a escola em escola cidadã, desta
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forma as escolas depararam-se com a reestruturação
dos currículos.
A instituição escolar é o lugar onde se busca a
formação e a instrumentalização do indivíduo para
que este seja participante da sociedade em que está
inserido de forma a ser considerado um cidadão.
É na escola que se partilham ideias como a
formação do ser humano, em sua dimensão
profissional, e pessoal, além de oferecer a pessoa
uma capacitação que não é adquirida em outro lugar,
seu papel é, portanto, sociabilizar o saber de forma
sistemática, oferecendo acesso aos saberes
múltiplos, desenvolvendo os sistemas cognitivos do
indivíduo.
A passagem pela escola, portanto, além de
necessária é importante, pois as oportunidades
oferecidas por ela transformam o mundo e as
relações sociais, criando grandes impactos para a
humanidade.
Para a eficiência desta é necessário que uma
administração que contemplem todos os ideais
prescritos pelo grupo que a constitui. A gestão escolar
tem, portanto, um papel muito importante na
instituição escola, pois é através dela que se
alcançam os objetivos propostos, e se corrige os erros
constantes no processo.
Uma boa ou uma má administração será
responsável pelo sucesso ou pelo fracasso dos
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integrantes do processo educacional ao qual o
indivíduo está inserido.
O papel da gestão escolar é muito importante,
pois a função deste é organizar as diretrizes, além de
interpretar e subsidiar as políticas públicas,
administrando corretamente os benefícios recebidos,
contornando os problemas e buscando soluções
eficientes para que seu sucesso se reflita no ambiente
escolar.
Pode-se alimentar um paralelo, entre gestão
escolar e espaço escolar, pois uma gestão centrada,
bem realizada e com objetivos definidos refletem-se
claramente em um bom ambiente escolar, com
poucos problemas, organizado de forma que os
estudos sejam bem aproveitados e o ser que ali se
encontra seja realmente considerado senhor de sua
cidadania.
Já uma má gestão, significa uma escola
fracassada, e uma sociedade cheia de problemas
como está apresentada nos dias de hoje. A relação
existente entre as três vertentes educacionais a quais
estão referidas neste trabalho, escola, gestão e
sociedade, torna-se muito importante, e com
necessidade de ser analisada e trabalhada como um
todo, para que todas juntas possibilitem o exercício do
saber fazer e do fazer bem o que se propõe a fazer.
Segundo FERREIRA, (2001):
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“Este é o único modo de reformular a
educação
e “
assegurar um
passaporte para a cidadania e o
mundo do trabalho. Modificando a
forma cultural de observar a instituição
escolar, transpondo a democracia
existente fora dos muros escolares
para dentro deste, criando o habito de
participação social desde que se
iniciam
as
elações
sociais”.
(FERREIRA, 2001):

Porém, esta reestruturação causa medo e
desestabiliza quem coordena o processo, pois gera
medo e insegurança diante de quem determina as
regras do processo, pois a ideia de que o comando
estará solto, não havendo controle da situação
assusta, pois este não oferece segurança quanto aos
resultados a serem adquiridos.
Torna-se assustador o novo processo, pois é
muito mais cômodo, manter o controle nas mãos de
um único indivíduo o chamado antigamente de
diretor. O termo usado no início do processo
educacional vigente para quem coordenava o
processo - o diretor -, define- se no dicionário Aurélio
da Língua Portuguesa como quem dirige, guia,
mentor, ou seja, aquele que pensa detentor do poder,
quem coordena, simplificando o termo quem manda.
Com o passar do tempo, a nova visão de
mundo e as mudanças existentes na sociedade a
visão de administração passou a ser modificado, o
diretor passou a ser visto como o administrador, como
Renata Pereira da Silva
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o papel e de coordenar, porém, possibilitando a
participação de todos os integrantes do processo,
pais, Professores, alunos e funcionários garantindo a
integração do conjunto de normas e diretrizes com os
interesses da comunidade escolar.
Assim a escola passa a se preocupar com o
interesse do indivíduo ser pensante inserido dentro
dela, ela passa a ser um espaço de integração onde
o conhecimento que emana dela transforma-se em
necessidade, e a busca por ele torna-se constante,
deixando visível a necessidade de se aprender
sempre.
Esta nova visão de gestão é estabelecida pela
lei 9394/96, que em seu artigo 14 estabelece que os
sistemas de ensino definam as normas de gestão
democrática do ensino público da educação básica,
de acordo com suas peculiaridades e conforme os
seguintes princípios: I – participação dos profissionais
da educação na elaboração do projeto pedagógico da
escola; II – participação da comunidade e local em
conselhos escolares ou equivalentes.
O Artigo 15 da mesma lei garante ainda que
cada unidade escolar a autonomia para gestão
financeira, observadas as normas gerais do direito
financeiro público. O que quer dizer que cada escola
deve utilizar-se dos valores financeiros disponíveis
para que beneficie as necessidades existentes na
comunidade escolar.
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O Gestor tem como papel coordenar
baseando-se nestes princípios constitucionais, o
processo escolar de forma que todos se sintam
contemplados no processo.
Esta contemplação só é definitiva quando o
projeto pedagógico escolar é construído, visando à
necessidade existente na comunidade escolar,
baseando-se no histórico daquela comunidade,
favorecendo os saberes externos e contribuindo para
os novos conhecimentos proporcionados.
A forma que possibilita a atuação do gestor
para que a sua administração seja participativa seria
a reunião dos colegiados, dando abertura para que
todos se utilizem do princípio democrático que
garante vez e voz para todo cidadão participante da
sociedade, nestas o objetivo central seria o
levantamento das necessidades, a forma que se
buscam as soluções e os caminhos para que estes
objetivos sejam alcançados. Nestas reuniões também
podem ser determinados os gastos, e as formas que
os recursos devem ser utilizados.
Aparentemente gerir de forma democrática é
uma tarefa fácil, porém o gestor deve ser também
mediador de conflitos e se preocupar com as leis e
diretrizes que não prejudiquem os interesses
constantes na constituição.
Mediar não é tarefa fácil, pois cada indivíduo
em seu conhecimento imagina-se dono da situação e
Renata Pereira da Silva
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senhor da razão, fechando-se a qualquer ideia que
contradiga as suas próprias, o que é típico do ser
humano.
Convencer o outro de que há regras e que a
participação deve ser coerente, é difícil, porém não é
impossível, a cada colocação, a cada argumentação,
e discordância, se cria uma nova forma de se educar,
pois, ensina-se neste princípio de cidadania, e
contribui-se para que o indivíduo seja questionador,
conhecedor de seus diretos, porém saber dos seus
deveres.
Ensina-se a pensar, a buscar as melhores
formas de agir, de planejar atendendo as
necessidades da demanda escolar valendo-se então
de uma construção coletiva de uma sociedade
participativa, que busca dentro do universo escolar
suprir sua necessidade de cursos adequados,
aquisição de conhecimentos, baseados na
construção de conhecimentos democraticamente
disponibilizando os recursos materiais, físicos,
psíquicos e de pessoal para que seja realizado o
projeto de forma adequada.
Veiga (1998) define o projeto pedagógico
como:
“Uma forma de se instaurar uma forma
de
organização
de
trabalho
pedagógico que desvele os conflitos e
as contradições, buscando eliminar as
relações competitivas e autoritárias,
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rompendo com a rotina do mundo
pessoal e racionalizando a burocracia
e permitindo a racionalizações
horizontais no interior da escola”.
Veiga (1998)

Nesta afirmação percebe-se que as decisões
coletivas não podem ser momentâneas, mas
continuas e que a cada passo, visando o sucesso da
construção do conhecimento individual e coletivo
deve-se informar a todos que fazem parte deste
processo.
Os programas também requerem do
supervisor o incentivo e o planejamento através da
reunião com professores de todas as disciplinas,
estão associados a escolha de livros didáticos
adequados, considerando-os apoio adequado para o
processo ensino aprendizagem, além de auxiliar e
orientar os conceitos e os critério considerando que
este não se limita ao que prevê apenas Ações
didáticas.
O supervisor ainda deveria orientar o processo
avaliativo,
e
supervisionar
a
recuperação
coordenando as atividades no dia-a-dia das aulas
revisando, exemplificando e explicando os conteúdos
escolares, enfim o ideal papel da supervisão é criar
espaços e ordenar uma reflexão educativa
considerando novas ideias e novos desafios para
construir uma educação melhor.
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Hoje, este realiza o papel de ponte entre as
duas instâncias, escolar e sistema, ele orienta e
colabora para que a organização escolar seja de
acordo com o que se espera do sistema, levando
todas as informações colhidas e apurando as
situações que destoam do esperado.
Em situações conflitantes, este se coloca em
posição neutra, para que consiga realizar seu
trabalho de forma a contento de ambas, porém,
prevalecendo o que se espera no sistema, há
ponderações, mas deve-se trabalhar como se orienta
a lei.
Assim ele tem o dever de buscar as
informações adequadas e encaminha-las para as
unidades de forma a facilitar o funcionamento e
gerenciamento destas além de apurar as
irregularidades, abrir e fechar processos, e orientar
diretores e corpo docente para alcançarem os
objetivos esperados pelo sistema.
O papel do supervisor passa então dentro da
unidade educacional ser o de orientar e colaborar
para que o que se realize o que se espera o sistema,
numa perspectiva democrática, dentro das unidades
hoje o supervisor tem o papel de colaborador direto
da direção escolar, este auxilia para que a comissão
dos colegiados seja formada, observa e orienta que
as vagas e gastos de verbas sejam feitos de forma
adequada, apura fatos ocorridos (roubos, maus
tratos, agressões, etc.) orienta professores e ainda
Renata Pereira da Silva
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verifica se a unidade está funcionando corretamente
nos parâmetros esperados, enfim o supervisor tem o
papel de coordenar o trabalho da direção de forma a
levar a unidade a funcionar de acordo com o que o
sistema espera.
A escola tem a função social de organizar e
desenvolver as relações sociais preparando e
desenvolvendo o indivíduo para conviver em
sociedade adquirindo assim o conhecimento e a
autonomia necessária para p o bem viver, cumprindo
seu papel determinado pela sociedade.
Desta forma a escola reproduz s relações de
poder necessárias para que se consiga viver mais
tarde em sociedade.
No século XIX com a revolução industrial, a
escola reproduzia os modelos adequados para quem
fosse trabalhar na linha de produção, desta forma os
métodos escolares seguiam moldes repetitivos e
decorativos, que não estimulavam a reflexão e a ação
direta do aluno.
Administrativamente, professores e alunos
estavam fadados as ordens e as determinações de
um único indivíduo o Diretor, que por sua vez, seguia
orientações do supervisor, do dirigente de ensino e do
secretário de educação.
O papel do diretor era então o de coordenar e
organizar todo o processo escolar, tendo como
função coordenar os funcionários da escola,
Renata Pereira da Silva
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professores
e
alunos,
não
permitindo
desenvolvimento a autonomia das ações.

o

Seguindo este modelo de educação oferecida
pela escola segundo Rodrigues (1985 p. 62) apud
Zélia (2001), a educação transmite exatamente o que
corresponde a herança cultural, política e profissional
da sociedade em que as pessoas estavam inseridas.
Desta forma, a educação que se oferece
determina e influencia o modo da vida da sociedade
e pode-se desenvolver um modelo democrático ou
castrador de educação dentro da sociedade.
As políticas educacionais utilizam as funções
de desenvolvidas pelos professores como ferramenta
do sistema, impedindo-os de cumprir seu real papel
do sistema, construindo uma estrutura piramidal de
ensino, onde todas as escolhas ordens e
determinações eram feitas de cima para baixo.
Este tipo de gestão, configura o modelo
tradicionalista de educação onde o indivíduo era
formado pela obediência, todos os pontos de
desenvolvimento desta proposta levam a um modelo
de construção social de submissão e castração
absolutos, o que para os governantes era de bom
grado, uma vez que ela favorecia a dominação e a
tomada de decisões sem muitos questionamentos.
Com a construção do processo democrático de
sociedade, este se refletiu automaticamente na
escola, favorecendo a busca de uma educação que
Renata Pereira da Silva
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não visava somente dominar, e sim garantir a
participação do indivíduo.
Nesta fase a escola e a direção dada ao projeto
educacional começam a se transformar para chegar
ao atual modelo de educação que estamos inseridos.
Analisando a educação na sua situação em
que se está se encontra, imagina-se que esta não tem
mais jeito, está falida, mas não é verdade, hoje passa
por uma fase de reflexão muito importante, no qual
favoreça o ensino seja de qualidade, possibilitando os
desafios, para que seja estruturado um marco
histórico, considerando este um dos momentos mais
importantes para educação.
Sendo assim, a necessidade de criar nova
postura, e mudar o que pensam a sociedade, é um
importante desafio, com o ideal de buscar uma
sociedade mais humana, mais fraterna, independente
das condições físicas, psicológica emocionais ou
linguísticas de cada um. Valorizando e construindo a
história individual de cada um em diferentes
momentos do processo ensino aprendizagem.
O grande objetivo educacional da década, é o
desenvolvimento de uma gestão onde as pessoas
participem do sistema regular de ensino, onde este
proporciona, um grande desafio para profissionais da
área e órgãos competentes, pois a sociedade mostrase ainda incompreensível, insensível e não
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comprometida com sua educação, mas é preciso
construir mecanismos que modifiquem esta realidade.
A educação tem o papel de transformar o
paradigma tradicional da escola, revendo seus
coordenadores,
gestores,
currículos,
etc.,
percebendo que cada turma é uma turma, que cada
escola é uma escola, que somos únicos, e que é
impossível transformar a escola em uma grande linha
de produção onde as máquinas criam peças
exatamente idênticas, todos temos habilidades
diferentes, necessidades diferentes e as pessoas que
coordenam administram e idealizam as escolas
devem pensar no todo, não da forma que pensam,
individualizado o processo.
Algumas propostas dos órgãos de educação
visam orientar seus gestores a enfrentar juntamente
aos seus professores estes desafios, buscando
viabilizar a organização e formação de todos que
estão envolvidos na proposta, que oferecendo –lhes
subsídios adequados para a realização do seu
trabalho.
Oferecer qualidade para que estes consigam
rever seu conhecimento, é uma consideração de
suma importância o que favorece sua aprendizagem
suas novas descobertas, e sua construção da
história.
Porém, consideremos que a escola pública tem
tido iniciativas públicas de em uma pequena parcela,
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adequar a educação para receber a população para
participar da gestão, sendo que o processo ainda
engatinha em tal processo, não tendo nem realizado
pequenas experiências no assunto, e por isto não
oferecem apoio adequado aos seus profissionais e a
população.
Sem a abertura adequada, não é possível
construir uma educação democrática, sendo preciso
esclarecer que para ela existir é necessária a
colaboração dos dirigentes que se precisam ouvir a
comunidade.
Esta abertura favorece a transformação de
vários pontos burocráticos da escola, uma vez que a
comunidade escolar conhece as necessidades do
espaço inclusive no que diz respeito a reorganização
dos prédios, de forma que se garanta ao aluno, seu
direito constitucional de ir e vir sem restrições.
Para o sucesso completo da educação é
preciso entender o contexto social a que o ensino tem
se proposto, permitindo que se alcance o objetivo,
trabalhando contra a discriminação que esta, com os
conhecimentos voltados a todos os alunos,
mostrando que está à frente de sua sala, mas, o poder
não está centralizado em si, que todos são
protagonistas do conhecimento, que estão lá
buscando novas experiências para o crescimento
individual de cada um.
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Observa-se também que para que haja tal
transformação é necessário que todos os segmentos
trabalhem juntos, é preciso que se criem políticas
públicas adequadas para a transformação das
condições em que a escola ocupe seu lugar de
mediadora para que a sua proposta seja feita de
forma consciente. A mudança só se dará após a
reflexão da necessidade de mudança de forma
consciente.
Percebe-se ainda que é preciso dar a
educação o devido valor, percebendo a educação
ambiental como transformadora quando realizada
pela própria comunidade, por meio do respeito e do
conhecimento dos saberes dessa população.
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O DESENHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Rita de Cássia da Silva Cortez
Introdução
O desenho infantil é composto por fases,
etapas, estágios, movimentos tende a evoluir
conforme o processo de desenvolvimento da criança
como ser humano, essas etapas devem ser
vivenciadas pelas crianças, fase a fase para não
prejudicar na construção do conhecimento e,
consequentemente,
no
processo
ensino
aprendizagem.
O desenho para a criança é uma grande
brincadeira, não se importa com que mão segura o
lápis, às vezes, usa as duas simultaneamente,
interessa mais pelo efeito do que com o que faz
durante esse momento ela cria uma comunicação
gráfica que retrata o seu ser, seus sonhos, conflitos e
medos, desenho segundo o dicionário Aurélio define
como:
“Representação de formas sobre uma
superfície, por meio de linhas, pontos
e manchas. A arte e a técnica de
representar, com lápis, pincel e etc.,
um tema real ou imaginário,
expressando a forma, traçado,
projeto”. (Aurélio, 2001, p.221)

Mesmo não tendo uma coordenação muscular
segura, a criança risca em uma folha de papel
Rita de Cássia da Silva Cortez
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geralmente linhas simples e curtas, aos poucos, já é
capaz de fazer curvas fechadas, espirais e círculos,
começa a garatujar – naturalmente ou por observação
– e, conforme, a aquisição de controle sobre seus
movimentos estimula a criatividade e curiosidade.
CRIATIVIDADE E CURIOSIDADE
As crianças manifestam uma curiosidade natural,
encanta-se com tudo que está ao seu redor, mas
incentivar e alimentar essa curiosidade e despertar a
criatividade delas é necessário que elas convivam em
um ambiente interativo, diversificado, um ambiente
que favorável à produção de atividades tais como:
desenho, pintura, colagem e outras manifestações.

A criatividade da criança

Cabe ao papel do educador incentivar,
desafiar, procurar ampliar as experiências e os
conhecimentos da criança, contudo, é importante que
a criança tenha oportunidade de desenhar livremente,
mas aprimorá-las na capacidade de desenhar em
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posições variadas, destacar o significado das cores e
da ocupação do espaço.
Significado de cada cor
A criança na fase das garatujas quando ingressa na
etapa de atribuição nomes desperta o desejo de usa
cores diversas para diferentes significados isto não
indica que ela já pode nomear as cores, mas sim a
oportunidade de poder realizar alguma seleção de
cor, pois para ela torna-se uma experiência
empolgante, mesmo não estabelecendo qualquer
relação quando utiliza a cor.
Contudo, deve proporcioná-la um repertório
visual que lhe ofereça oportunidade de descobrir sua
própria relação com a cor, porque só através da
experimentação é que ela estabelece afinidade entre
seu envolvimento emocional com a cor e a
harmonização desta sobre o papel, pois o desenho
colabora para o desenvolvimento de novas
percepções espaciais.
Significado do espaço

A ocupação de espaço, segundo as
Orientações Curriculares, permite ver com mais
clareza a especificidade do fazer da criança pequena,
pois, nessa idade, ela não está preocupada com a
tarefa de traçar formas precisas, mas com o modo de
ocupar todo o espaço com seus rabiscos, mostrando
todo seu esforço e percepção que ela tem da
superfície.
Rita de Cássia da Silva Cortez
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Os trabalhos artísticos de uma criança
mostram um conceito espacial muito diferente de
modo que os objetos estão dispostos de forma
aleatória aparecem acima, abaixo, ao lado uns dos
outros, geralmente, desenha o que está a sua volta,
ao desenhar age de forma tão espontânea que o ato
de desenhar quanto o ato de brincar são
caracterizados e motivados pela ação lúdica.
O DESENHO COMO ALTERNATIVA DO BRINCAR
A ação de brincar pode acontecer no ato de
desenhar, assim como a ação de desenhar pode
também se inserir no ato de brincar, para a criança
brincar e desenhar são atividades importantes que a
envolve e a faz viver, intensamente, esses momentos,
cria e recria, pois ela possui uma capacidade
imaginação fértil que acompanha durante sua
infância.
O brincar e o desenhar são momentos ativos
que despertam na criança enorme interesse, porém,
muitas vezes, o adulto não percebe a espontaneidade
e a satisfação que a criança tem ao desenvolver
essas atividades, entretanto, torna-se necessário que
o adulto reconheça e respeite a produto da ação
lúdica da criança e conserve a criatividade que ela
demonstra durante a infância.
MÉTODOS PARA ESTUDO DO DESENHO
INFANTIL
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Atualmente, os profissionais da educação e demais
especialistas têm dada efetiva importância nos
desenhos infantis, pois percebe que nessa atividade
a criança expressa suas emoções, revelando
segredos que se passam no seu mundo interno e eu
ainda não é capaz de comunicar através da
linguagem oral de modo que analisam os desenhos
através de dois métodos:
1 – Método estatístico ou estudo transversal: é
o estudo feito com um grande número de crianças de
diferentes idades, através desse método se conhece
diversos aspectos do desenho infantil, como temas
preferidos, características de várias idades e em cada
sexo, as características que acontece em algumas
idades e não em outras.
2 – Método biográfico ou estudo longitudinal:
junta-se muitos desenhos da mesma criança (das
garatujas até cerca dos 12 anos) e verificar: as
condições em que a criança se encontrava ao realizálos, as cores escolhidas, o espaço utilizado no papel,
às expressões fisionômicas enquanto desenha, a
tonicidade, as figuras desenhadas.
DESENVOLVIMENTO
DESENHO INFANTIL

COMPLETO

DO

Através do método estatístico, chegou-se a
conclusão de que as crianças menores de seis anos
preferem desenhar figuras humanas, com relação
gênero: as meninas representam em suas figuras
Rita de Cássia da Silva Cortez
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crianças, pois elas trazem fitas no cabelo, carregam
bolsas e após os seis anos se voltam às coisas
domésticas, como mesa, toalhinhas, bandejas, etc.
Já os meninos desenham adultos, pois as
figuras possuem chapéu, bengala e usam calças
compridas e após os seis anos são mais voltados a
objetos mecânicos como veículos, revólver, etc, as
crianças, de maneira geral, ao desenhar não têm
noção de proporção, desenhando a cabeça maior que
o corpo ou vice-versa.
E com o seu desenvolvimento do raciocínio ela
começa a ter noção de proporção e as dimensões de
cada elemento da figura humana são feitos de
maneira correta, todavia o desenho infantil evolui, Isto
é, características próprias de uma idade não são as
que aparecem em outras as que vêm a despertar o
interesse de vários profissionais (educadores,
psicólogos, etc).
CARACTERÍSTICAS
FIGURA HUMANA

DO

DESENHO

DA

A criança na maioria das vezes esquece-se de
partes do corpo humano, como tronco, orelha, porém
prende-se a acessórios, como bolsas, cintos, brincos,
etc, uma criança com faixa etária em torno de quatro
anos de idade não coloca nas suas figuras uma base,
sempre as desenha flutuando, porém ao desenvolver
o raciocínio, passa um traço por baixo do desenho.
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Entretanto, o adulto deve ficar atento, pois se
continuar a fazer os desenhos sem colocar uma base
talvez esteja sentindo-se insegura ou sem apoio,
outra característica é a rigidez, as crianças menores
ao desenhar seus bonecos com braços, dedos e
cabelos esticados, no entanto, espera-se que os
desenhos demonstrem mobilidade ao desenvolver o
raciocínio.
E por fim, a transparência, muitas vezes a
figura humana aparece vestida, mas deixando
transparecer o corpo através da roupa, as crianças,
de uma maneira geral apresentam com mais
frequência um traço contínuo, com linhas firmes,
grossas e pesadas, segundo a especialista
canadense, Nicole Bédard, são apontamentos.
SIGNIFICADOS DOS DESENHOS
CASA – o adulto deve estar atento quanto às
portas e janelas da casa desenhada pela criança visto
que estas representam o contato com o meio
ambiente, ou seja, se uma criança desenha portas e
janelas fechadas, pode apresentar dificuldades em
interagir com o ambiente e com as pessoas, a linha
representativa do chão simboliza o contato com a
realidade.
FAMÍLIA – a criança que desenha sua figura
isolada ou afastada dos familiares pode estar
querendo mostrar a falta de comunicação entre os
membros, outro dado importante quando a criança se
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coloca por último pode ser que esteja com a sensação
de não receber a devida atenção na família, por isso
o adulto deve estar atento em qual ordem à criança
faz seus desenhos.
Quanto ao tamanho das figuras aquelas com
quem a criança tem maior proximidade afetiva são
figuras desenhadas de forma maior, mais colorida e
expressiva, também quando a criança está
vivenciando uma relação conflituosa com alguém da
família coloca-o no seu desenho no canto da folha,
bem distante da família.
ÁRVORE – quando a criança desenha uma
árvore, devemos estar atentos quanto à copa desta
árvore, pois representa a área da criatividade. Outro
aspecto é quanto aos frutos, pois estes representam
o desejo de realizar coisas. Em relação à linha do
solo, que é à base da árvore, esta nos fornece dados
sobre a necessidade de apoio.
BARCO – significa que a criança adapta-se
facilmente a imprevistos, porém se o barco for grande
revela que a criança não gosta de mudanças e
aprecia ter controle da situação; pequeno a criança é
sensível e tem grande intuição.
FLORES – significa que a criança é alegre e
feliz.
O PAPEL DO EDUCADOR
A criança quando desenha mostra o seu
interior, para ela desenhar é uma grande brincadeira
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e na medida em que ela cresce seu desenho sofre
modificações, ao desenhar ela cria uma comunicação
gráfica que retrata o seu ser, seus sonhos, conflitos e
medos, neste sentido, o educador deve estimular e
desenvolver o lado cognitivo, social, emocional e criar
uma relação afetiva com a mesma.
Cabe ao educador deixar que o desenho flua
normalmente, deixar que ela se desenvolva
harmoniosamente com o seu meio, de forma que ela
expresse criativamente sua liberdade física e mental,
por esse motivo, é importante desenvolver atividades
com conteúdo significativo, que expresse seu
pensamento e que tenha autonomia para criar.
“Atividades
que
desenvolvam
expressão motora e modos de
perceber seu próprio corpo, assim
como as que lhe possibilitem construir,
criar e desenhar usando diferentes
materiais e técnicas”. (DC, 2013, p. 94)

Sabe-se que por intermédio do desenho liberta
a imaginação e a produção espontânea, despertar a
criatividade, como linguagem artística possibilita que
ela expresse seus sentimentos, mostre suas
angustias e medos, através do desenho ela pode se
comunicar e se expressar de forma mais adequada
com o mundo eu a cerca.
As crianças gostam de desenhar, cabe aos
pais e educador ter um olhar, em especial, para o
desenho, propiciar um ambiente que estimule o fazer
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artístico, desta forma, o educador deve encorajar as
diferenças nos trabalhos infantis, pois o desenho é
uma das artes visuais usada como linguagem de
expressão que está presente na educação infantil.
O DESENHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O ato de desenhar pode ser considerado como
uma marca, um registro, um vestígio, que pode
ocorrer num pedaço de papel, um risco no muro, o
movimento do nosso corpo, pode ser uma brincadeira
visual repleta de sentidos, mas também, ser
considerado uma forma de produzir arte a qual implica
em um olhar para o mundo de maneira curiosa,
criativa.
A criança desenha para brincar e, ao fazer
isso, cria uma espécie de jogo e ao proporcionar um
bom espaço e boas oportunidades para ela brincar
enquanto desenha, o corpo se movimenta e participa
da criação; a educação infantil é um local que propicie
à criança atividades lúdicas que despertem a
curiosidade e criatividade.
UM OLHAR ATENTO AO DESENHO
O desenho é uma das linguagens que está
associada às atividades infantis pode ser considerar
a atividade de desenhar como uma forma de criar
limites (reais ou imaginários) permite construir novas
estruturas no espaço ou inventá-los, a criança brinca
enquanto desenha e ao mesmo tempo desenha para
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brincar e, ao fazer isso, cria ao seu redor um espaço
de jogo.
No entanto, é importante realizar um
planejamento das atividades realizadas na educação
infantil para garantir que a criança possa escolher
como se expressar, cabe ao educador um olhar
atento ao desenho da criança – não nos padrões
estéticos – de forma alimentar um processo
investigatório com o intuito de proporcionar o
desenvolvimento da linguagem artística.
LINHA DESENHADA
Na atividade educativa é importante que o
professor crie contextos para a exploração dos
processos ligados à produção artística, propor
atividades diferentes que rompem a ideia de que a
produção do desenho utilizando, somente, lápis,
papel ou outro tipo de material riscante de modo a
despertar a curiosidade, que amplie as linhas dos
desenhos em outros espaços.
Em transformar a sala de aula em um espaço
lúdico que permite a criança alimentar e despertar sua
criatividade e curiosidade, os rolos de barbantes são
uma boa sugestão para fazer desenhos pelo chão,
parede sem utilizar papel e lápis, além de desenvolver
a noção de espaço, contribui para expandir os
movimentos dela para fora do limite do papel.

Rita de Cássia da Silva Cortez

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

1080

Desenho com barbante

O DESENHO NO DESENVOLVIMENTO
COGNITIVO
Na educação infantil o desenho pode servir
como uma linguagem da expressão dos sentimentos,
para as crianças que ainda não consegue expor por
meio da fala ou da escrita, o ambiente escolar é um
espaço de muitas novidades, descobertas e
aprendizagens e o desenho torna-se uma forma de
expressão
subjetiva
contribuindo
para
o
desenvolvimento cognitivo e emocional.
O desenho permite que criança desenvolva
seu senso de observação, a diversidade de cores,
formas, texturas, tem contato com uma grande
variedade de materiais, na realização de atividades
artísticas, seja no ambiente da escola, ou fora dela,
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além disso, é uma das formas incentivadoras para a
construção de olhares estéticos e artísticos da
criança.
DESENHO
POSSIBILITA
APRENDIZAGENS

NOVAS

Ao brincar desenhando ou desenhar brincando, a
criança vai descobre novos prazeres e desafios,
novas formas de se relacionar com o mundo e à
medida que ela tem domínio sobre seu corpo e os
movimentos que este produz, percebem que seus
gestos produzem marcas que vão se constituindo
como um desenho transforma a plasticidade da
linguagem corporal em artística.
Esse processo ocorre de forma prazerosa,
expressa sentimentos e emoções através de cada
traço elaborado, o desenho passa a ser uma
linguagem capaz de representar a realidade e o
imaginário, tornando-se uma forma eficiente de
comunicação, um meio de aprender outras
linguagens, enquanto não há domínio da linguagem
escrita e oral.
LINGUAGEM ARTÍSTICA
No sentido contribuir para o desenvolvimento da
criança e colaborar na construção do conhecimento
através de atividades educativas que proporcionem
boas oportunidades de interação com as demais
crianças e professor, para isso, as Orientações
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Didáticas
reúnem
algumas
aprendizagens
denominadas campos de experiências.
Os campos de experiências foram reunidos em
sete linguagens diferentes que se articulam de
diferentes maneiras e alimentam a iniciativa e
curiosidade infantil entre as linguagens destaca-se a
linguagem artística, esse campo reúne diferentes
aprendizagens as quais permitem a construção e
exploração das diversas manifestações artísticas
entre elas: o desenho.
O DESENHO COMO FORMA DE EXPRESSÃO
DA LINGUAGEM ESCRITA E ORAL
O desenho é umas formas de comunicação utilizada
antes mesmo do surgimento da escrita e da oralidade,
por meio do esboço gráfico é possível expressar e
registrar fatos ocorridos ou, ainda, exercer alguma
influência sobre outro, antigamente, mesmo sem
entender o significado real do desenho e sua
importância como forma de registro, já usava como
meio de expressão.
Neste sentido, o desenho passa a ser uma
linguagem de comunicação capaz de representar os
pensamentos e a realidade, através dele se
desenvolve a criatividade, a autoconfiança, pode
facilitar o processo de sociabilidade, etc, no ambiente
escolar o educador tem a possibilidade de interpretar
as reações e sentimentos da criança por meio esboço
livre.
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A INTERPRETAÇÃO DO DESENHO INFANTIL
O desenho, por fazer parte do desenvolvimento físico,
cognitivo e emocional da criança, ela – geralmente –
desenha aquilo que está ao seu redor, demonstra sua
intenção, exprimir seus desejos, conflitos e receios,
por isso, é preciso manter olhos atentos para
perceber os detalhes que ela criança pretende
demonstrar não ocorrer interpretações equivocadas.
Em muitos casos é com o educador que a
criança passa a maior parte do seu tempo, neste
sentido, o profissional da educação que tem um olhar
cuidadoso, pois através do desenho identificar
possíveis problemas relacionados às deficiências,
situações que a criança vivencia, entretanto, deve
trabalhar com desenhos livres; não, estereotipados.

Desenho estereotipado

ESTEREÓTIPO DO DESENHO
O desenho, muitas vezes, não é visto como atividade
importante na escola, o que acaba desvalorizando e
limitando o seu espaço como atividade fundamental,
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na educação infantil, o desenho – geralmente – é
utilizado como forma de expressão, por isso, a
importância para o desenvolvimento das crianças em
todos seus aspectos.
Todavia, imagens desenhadas ou pintadas são
importantes, entretanto, a criança precisa criar,
porque desenhos estereotipados é um entrave no
desenvolvimento
da
criatividade,
inibem
a
possibilidade de expressão, tiram, muitas vezes, a
oportunidade de expressar o que sente e, conforme,
entra em uma nova fase da infância ocorrem
mudanças de atitudes; nos desenhos.
NOVAS ETAPAS DO DESENHO
As crianças menores ao terem contato com papel e
lápis fazem alguns rabiscos denominados garatujas,
no período de produção de garatujas, a criança
experimenta diferentes suportes para desenhar
utilizam, por exemplo, as paredes, o chão e se
interessa pelo efeito de diferentes materiais e formas
de manipulá-los, como pressionar o marcar com força
e fazer pontinhos.
No início, a criança desenha pelo prazer de
riscar sobre o papel e ocupar a folha toda, com o
tempo, busca registrar as coisas do mundo, para ela
desenhar é uma forma de lidar com a realidade que a
cerca e ao frequentar o espaço escolar a criança há o
desenvolvimento não somente dos desenhos como
também no seu conhecimento.
Rita de Cássia da Silva Cortez
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O conhecimento segundo as orientações
curriculares pode ser realizado em colaboração com
diferentes parceiros na realização de atividades, pelo
diálogo, pela observação, por imitação ou por
transmissão sociocultural, aprende-se nas relações
com os pais, os professores, o ambiente, em especial,
com o outro.
Desta forma, as Orientações Curriculares
buscam subsidiar a prática e a reflexão de todos os
envolvidos na educação infantil e consolidar a
qualidade do ensino, com objetivo de articular e
intensificar a proposta de trabalho nas Unidades
Educacionais e fortalecer a ação educativa que
possibilitem as crianças se apropriarem de diferentes
linguagens.
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A CRIANÇA AUTISTA NA ESCOLA REGULAR
Rita de Cássia Ribeiro

RESUMO
Hoje temos uma dificuldade quando tratamos do
assunto da Educação Inclusiva. Há uma falta de
informação sobre o que deve ser feito ou não quando
se tem em sala de aula alunos portadores de
necessidades especiais. Neste trabalho serão
apontados conceitos, características e tratamentos
que devem ser dispensados a estes alunos.
Palavras-chave: Autismo; Inclusão; Interação Social.
INTRODUÇÃO
Este estudo sobre “A criança autista”
apresenta as concepções teóricas de alguns autores
sobre a criança autista. Aponta-se os conceitos mais
aceitos sobre o autismo hoje, as características
deste transtorno, bem como as diversas síndromes
identificáveis geneticamente ou que apresentam
quadros diagnósticos característicos que também
estão englobadas no autismo e os possíveis rumos
de trabalho enquanto escola e professores para a
inclusão escolar desta criança
Rita de Cássia Ribeiro
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DEFICIÊNCIA MENTAL
Funcionamento
intelectual
geral
significativamente abaixo da média, oriundo do
período do desenvolvimento, concomitante com
limitações associadas a duas ou mais áreas da
conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo a
responder adequadamente as demandas da
sociedade.
Refere-se às pessoas com padrão intelectual
reduzido, consideravelmente abaixo da média
normal.
AUTISMO
Existe uma grande associação entre autismo
e deficiência mental, desde o leve até o severo,
sendo que se considera que a gravidade desta
deficiência mental não está necessariamente
associada á gravidade do autismo.
O autismo é uma desordem que faz parte de
um grupo de síndromes chamada Transtorno Global
do Desenvolvimento (TGD), definido por alterações
presentes antes dos três anos de idade e que se
caracteriza por alterações qualitativas na interação
social, afetando a capacidade de comunicação e o
uso da imaginação. Gauderer (1997).
Conforme o DSM-IV-TR (2002), o Transtorno
Autista
consiste
na
presença
de
um
desenvolvimento comprometido ou acentuadamente
Rita de Cássia Ribeiro
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anormal da interação social e da comunicação e um
repertório muito restrito de atividades e interesses.
As
manifestações
do
transtorno
variam
imensamente,
dependendo
do
nível
de
desenvolvimento e da idade cronológica do
indivíduo.
O CID 10 (2000) conceitua o autismo como
um transtorno global do desenvolvimento
caracterizado por:
•

Um desenvolvimento anormal ou alterado,
manifestado antes dos três anos de idade;

•

Apresentando uma perturbação característica
do desenvolvimento em cada um dos três
domínios seguintes: interações sociais,
comunicação, comportamento focalizado e
repetitivo;

•

Manifestações inespecíficas como fobias,
perturbações de sono ou da alimentação,
crises de birra ou agressividade (auto
agressividade).

Para a Austim Society Of American – ASA
(1978) – (Associação Americana do Autismo), o
autismo é uma inadequacidade no desenvolvimento
que se manifesta de maneira grave por toda a vida,
aparecendo tipicamente nos primeiros três anos de
vida.
Principais sintomas:
Rita de Cássia Ribeiro
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•

Relacionamento anormal
eventos e objetivos;

•

Distúrbios no ritmo de aparecimentos de
habilidades físicas, sociais e linguísticas;

•

Reações anormais às sensações. As funções
mais afetadas são a visão, audição, tato, olfato,
gustação, dor, equilíbrio e maneira de manter
o corpo;

•

Fala e linguagem ausentes ou atrasadas.
Certas áreas específicas do pensar presentes
ou não;

•

Ritmo imaturo da fala, restrita compreensão de
ideias. Uso de palavras sem associação com o
significado.

com

pessoas,

Embora
conceitos
diferentes,
todos
apresentam
especificamente
dificuldades
acentuadas no convívio social, na aquisição e
utilização da linguagem e no comportamento
inadequado.
CARACTERÍSTICAS DO AUTISMO
O autismo apresenta-se nas mais variadas
características, embora pessoas com autismo
possuam comportamentos e atitudes semelhantes
entre si. As características mais comuns de uma
criança autista:
•

Usam as pessoas como ferramentas;
Rita de Cássia Ribeiro
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•

Resiste a mudanças de rotina;

•

Não se mistura com outras crianças;

•

Preferência pela solidão;

•

Demonstram
aparente;

•

Apego não apropriado a objetos;

•

Não mantém contato visual;

•

Age como se fosse surdo;

•

Ausência de resposta aos métodos normais de
ensino;

•

Não demonstra medo de perigos;

•

Riso e movimento não apropriados;

•

Resiste ao contato físico;

•

Acentuada hiperatividade física;

•

Habilidade motora irregular;

•

Repetem palavras ou frases em lugar da
linguagem normal (Ecolalia);

•

Insistência em repetição;

•

Tendência a ser insistente;

•

Pequeno poder de concentração;

•

Gira objetos de maneira bizarra e peculiar;

•

Às vezes é agressivo e destrutivo;

extrema

aflição

sem

razão
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•

Modo e comportamento indiferente e arredio;

•

Apegado ao passado.

INCLUSÃO DA CRIANÇA AUTISTA
De acordo com Sassaki (1999, p. 41) inclusão
social pode ser conceituada como sendo o
processo pelo qual a sociedade se adapta
para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais,
pessoas
com
necessidades
especiais
e,
simultaneamente estas se preparam para assumir
seus papéis na sociedade. A inclusão social constitui
então um processo bilateral no qual as pessoas,
ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria,
equacionar problemas, decidir sobre as soluções e
efetivar a equiparação de oportunidades para todos.
Existem pontos fundamentais para a inclusão
de uma criança autista na escola, para isso é
fundamental que todos os envolvidos, família,
amigos e escola, os tratem normalmente, tentando
entendê-los na sua forma de ser, proporcionando
tratamento em todas as áreas que precisem.
Certamente deveria haver mudanças não só
curriculares, mas fundamentalmente nas atitudes no
que diz respeito às pessoas envolvidas neste
processo. (NASCIMENTO, 2007).
•

Iniciar a inclusão na escola comum ainda na
educação infantil;
Rita de Cássia Ribeiro
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•

Idade da criança igual ou com mínima
diferença das demais;

•

Capacitação para professores e funcionários;

•

Aceitação da turma e do professor;

•

Orientação e participação da família;

•

Sala de aula bem organizada e na mesma
distribuição todos os dias;

•

Pedir para que seu aluno olhe sempre em seus
olhos;

•

Coloque-o sempre o mais próximo de você;

•

Utilize recursos
chamem atenção;

•

Manter o máximo possível a rotina da sala e da
escola;

•

Estimular amizades;

•

Trabalhar o concreto; Repetir atividades para a
criança poder acompanhar e compreender o
que está trabalhando;

•

Elogiar sempre que se destacar;

•

Regras e disciplina bem estabelecidas, como
as demais crianças;

•

Não diferenciar obrigações e direitos das
demais crianças;

•

Materiais e mobiliários adaptados;

visuais,

coloridos,

que
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•

Preparação da comunidade escolar;

•

Adaptação curricular;

•

Inserção da política da inclusão no Projeto
Político Pedagógico (PPP) da escola.

AUTISMO ATÍPICO
Existe também o Transtorno Invasivo do
Desenvolvimento (TID) que difere do autismo infantil
por evidenciar-se somente depois dos três anos de
idade, referir-se a um desenvolvimento anormal e
prejudicado e não preencher todos os critérios de
diagnóstico. O autismo atípico surge mais
frequentemente em indivíduos com deficiência
mental profunda e em indivíduos com um grave
transtorno específico do desenvolvimento da
recepção da linguagem. (SPINA, 2013)
SÍNDROME DE ASPERGER
A Síndrome de Asperger está ligada ao
autismo, diferenciando-se dele por não causar
dificuldades globais no desenvolvimento cognitivo
(apreensão do conhecimento) e na linguagem das
pessoas. Porém, essa diferença não é suficiente
para determinar se um indivíduo é autista ou possui
síndrome de asperger, afinal, alguns deles também
podem apresentar dificuldades na comunicação, da
mesma forma que determinadas crianças autistas
também são capazes de desenvolver a fala.

Rita de Cássia Ribeiro
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As
crianças
inicialmente
têm
um
desenvolvimento aparentemente normal, mas, no
decorrer dos anos, acabam se tornando monótonas,
com características peculiares e apresentam, com
frequência,
preocupações
obsessivas.
Sua
capacidade de interagir com as outras crianças se
torna mínima, pois elas têm um comportamento que
caminha no sentido de distanciar-se das pessoas.
Sua forma de se vestir também pode parecer
estranhamente alinhada e a grande dificuldade de
socialização tende a torná-la solitária.
Indivíduos com essa síndrome também
apresentam prejuízos na coordenação motora e na
percepção viso-espacial. Comparando-se às demais
crianças, eles podem aprender coisas na idade
própria, outros cedo demais e alguns podem
aprender tarde demais ou apenas quando são
cuidadosamente ensinados.
A Síndrome de Asperger é considerada, por
alguns pesquisadores, como um tipo de autismo, se
diferenciando dele apenas em função de algumas
características peculiares como, por exemplo, o
desenvolvimento da fala, já citado anteriormente.
As medidas para lidar com portadores dessa
síndrome se aproximam muito do tratamento
destinado aos autistas, já que a melhor maneira de
fazê-lo, independente da síndrome ou distúrbio, é
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através da procura de profissionais especializados,
do envolvimento da família e outras. (SPINA, 2013).
ATIVIDADES
AUTISTA

LÚDICAS

PARA

A

CRIANÇA

O autismo acarreta o comprometimento de
três
principais
eixos:
Interações
Sociais;
Comportamentos estereotipados, repetitivos e
restrição
de
interesses;
Comprometimentos
qualitativos na comunicação e na linguagem.
O brincar, assim como para qualquer criança,
representa um papel importantíssimo para o
desenvolvimento da criança autista, pois contribui
para a socialização, têm efeitos positivos sobre a
aprendizagem, estimula o desenvolvimento de
habilidades básicas e a aquisição de novos
conhecimentos. (SILVA, 2013).
As atividades lúdicas que forem oferecidas
para a criança com autismo podem estimular as
áreas da interação social, comportamento e
comunicação. Pois conforme Araújo/APAE-Piumhi
(2012): “As brincadeiras são uma ferramenta lúdica
para desenvolver o potencial cognitivo, psicomotor,
social e afetivo da criança, sempre respeitando o seu
nível de desenvolvimento, promovendo aulas muito
prazerosas”.
DADOS DE BRINCADEIRAS

Rita de Cássia Ribeiro
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Segundo Silva (2013), esta atividade
desenvolve a atenção por quinze minutos ou mais,
flexibilidade e participação física. Você precisará de
um dado gigante que poderá ser confeccionado com
papelão ou tecido. Cada face do dado deve conter
uma ação a ser realizada pela criança, podendo,
cada uma delas ser adaptada conforme o local onde
se encontram, por exemplo:
•

Pular: deve-se incentivar a criança a repetir a
palavra "pular" e junto com ela pular o mais alto
que conseguir.

•

Rodar: girar em torno do próprio eixo com a
criança em seu colo ou pela mão.

•

Escorregar: puxar a criança gentilmente sobre
um cobertor ou ajudá-la a descer no
escorregador.

•

Balançar: balançá-la em seus braços, em uma
rede ou em um balanço.

•

Apertar: oferecer massagens com diferentes
tipos de movimentos e intensidade de
pressões em diversas partes do corpo da
criança.

•

Passear: levar a criança de "cavalinho" em
suas costas.

É importante incentivar a pronúncia das
palavras a cada atividade.
Rita de Cássia Ribeiro
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OUTRAS ATIVIDADES
Pensando em atividades é preciso refletir
sobre como podemos nos integrar ao mundo desta
criança, fazer parte, olhar para ela e buscar contato
para que ela te perceba e permita que possamos
interagir e brincar. Esta criança pode se integrar com
outras, mas para isso o mediador precisa estar
disposto a lidar com seus comportamentos
inadequados, podendo levar algum tempo até que
ela se acomode ao grupo.
Conforme sugere Araújo
(2012), proporcione a criança:

APAE-Piumhi

•

Musiquinhas cantadas fazendo gestos e
movimentos que brincam com partes do corpo
estimulando o contato físico;

•

Brincando com música (pular e interagir);

•

Pintura (brincando com tinta);

•

Brincadeiras afetivas (cantar com gestos,
olhar, sorrir, estimulando o contato visual);

•

Esculturas (criando imagens com massinha de
modelar ou argila, a criança explorando para
que perceba as sensações;

•

Brincando de frente ao espelho

A inclusão de uma criança autista na escola
regular beneficia todos os outros alunos
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•

Às vezes, o desconhecido nos assusta. Mas
eu tento ter empatia e buscar entender o
ponto de vista das outras pessoas. Nessas
horas, eu me pergunto: se a Manu não fosse
autista, como eu me sentiria em saber que na
sala dela tem uma criança especial?

•

Provavelmente eu pensaria: Será que ela não
vai machucar minha filha ou atrasar o
aprendizado dela por necessitar de muita
atenção da professora? Ou, será que minha
filha vai ficar imitando aqueles gestos
repetitivos e “estranhos” dela? Bom… Para
as mães que têm essa preocupação, posso
dizer que, se seu filho estuda em uma boa
escola, com profissionais preparados, nada
disso vai acontecer. E o seu filho ainda vai
aprender a ser um adulto melhor!

•

É importante lembrar que, se uma criança
especial está em uma escola regular é porque
ela foi avaliada capaz de acompanhar,
mesmo que com ajuda, as atividades dadas
pelo colégio. Cabe ao colégio, junto aos
terapeutas, determinar se o ambiente escolar
é seguro física e emocionalmente para a
criança especial. Uma professora sábia irá
orientar os outros alunos a como proceder
com o amiguinho azul, e irá delegar
responsabilidades entre eles de forma que a
Rita de Cássia Ribeiro
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criança especial se sinta incluída e que os
outros se sintam responsáveis e orgulhosos
pela confiança que lhes foi dada.
•

A escola conhece todo o histórico da criança
especial e acredito que, em caso de dúvidas,
pode e deve orientar os pais que tenham
algum receio do convívio de seu filho com
uma criança autista. Antes de questionar a
escola, busque conhecimento através de
leituras, converse com seu filho sobre o que
ele acha do novo amiguinho, e caso, mesmo
assim, persista algum dilema, entre em
contato de forma sutil e discreta com a escola

FUNÇÕES EXECUTIVAS
"Como uma grande corporação, uma
grande orquestra ou um grande
exército, o cérebro consiste em
componentes
distintos
que
desempenham diferentes funções. E
assim, como essas organizações
humanas o cérebro tem os seus
diretores executivos, seu regente,
seu general, os lobos frontais".

Vários autores têm feito suas considerações
acerca do que sejam as funções executivas. Em um
conceito bem simples e objetivo, podemos dizer que
se referem à capacidade do sujeito de engajar-se em
comportamentos orientados a objetivos, realizando
ações voluntarias, independentes, auto-organizadas
Rita de Cássia Ribeiro
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e direcionadas a metas específicas: um conjunto de
capacidades que possibilitam o desempenho de
ações voluntárias orientadas a metas.
As funções executivas são especialmente
importantes diante de situações novas para o sujeito
ou em situações que exigem, com rapidez, o
ajustamento ou flexibilidade do comportamento para
as demandas do ambiente. Direcionam e regulam
várias habilidades intelectuais, emocionais e sociais
e permitem deliberar os diferentes desafios
necessários para a resolução com sucesso de ações
direcionadas.
Para Golderman (2002), o CPF (córtex préfrontal) é a estrutura cerebral que mais está
implicado em uma rede rica de caminhos neurais,
pois se conecta com
várias estruturas,
intercomunicando-se a elas: córtex de associação
posterior, córtex pré-motor, gânglios basais,
cerebelo, núcleo talâmico dorso medial, hipocampo
e estruturas relacionadas, como o córtex cingulado
amídalas, hipotálamo e núcleos do tronco cefálico.
Segundo Rotta (2007), desde o período
gestacional estruturas macro e micro apresenta suas
modificações frente a migração neuronal e
organização da arquitetura neuronal e no
nascimento a completude neuronal acontece, por
meio de sinaptização e mielinização de suas
estruturas.
Rita de Cássia Ribeiro
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O bebê já tem seu cérebro razoavelmente
bem constituído, mas é um ser ainda
somatossensorial, cuja sequência da organização
circuitária cerebral é dependente de estímulos
sensoriais e afetivos oriundos do meio ambiente.
Isso quer dizer que sua genética o predispõe aos
mais variados comportamentos e capacidades,
passando a receber influência do meio em que vive.
As vivências e aprendizagens diárias irão
reestruturar uma rede neurobiológica que será
responsável pela expressão, atitudes e ações em
busca de autonomia. É nessa fase que os primeiros
cuidados irão desenvolver as relações e
vivencias afetivo-somatossensoriais.
Para Rotta, essa relação mãe/bebê tem sua
expressão no SNC e em suas redes funcionais, pois
serão determinantes para o processo de
organização das redes neurais funcionais e na
expressão e adequação dos comportamentos e
ações futuras. A relação mãe/bebê traz
consequências na organização neuronal de ambos,
mas é no bebê que será o alicerce de futuras
aquisições. Esses circuitos neurais acontecem no
hemisfério direito por intermédio da amígdala, área
orbitofrontal e do cíngulo anterior, que serão a bases
de sistemas de maior complexidade mais tarde.
É no decorrer das primeiras semanas que o
bebê percebe que a mãe é outro indivíduo: início do
Rita de Cássia Ribeiro
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diálogo (eu/não eu). Quando tem fome chora e tem
que se adequar a sua solicitação pela ausência da
mãe e assim se inicia o processo de simbolização.
Essas são as primeiras aprendizagens (regras e
disciplinas agregadas ao acolhimento, dando
sequência à modelação à arquitetura cerebral).
A amídala cerebral é responsável pelo
acionamento
do
comportamento
emocional
participando das sensações de medo e ansiedade:
aciona
o
sistema
nervoso
autônomo
e
parassimpático, desencadeando manifestações
como prontidão, circulação sanguínea, alterações do
tônus muscular, do hipotálamo com seus
precursores hormonais onde suas ações interferem
no metabolismo cerebral e na vitalidade dos
neurônios.
Pouco a pouco a atividade da amídala vai se
regulando através do cíngulo e da área orbitofrontal,
que aumenta de volume e fica maior que a amídala
nos três primeiros anos de vida. Isso devido a sua
atuação funcional pela sucessão de experiências
cognitivo-emocionais, que a criança vai acumulando
na sua relação e ajuste com o meio. Esses são os
primeiros passos para a organização das funções
executivas. As aprendizagens vão se alicerçando
essas organizações e caberá à família vivências e
convívio com suas frustrações e não permitir que
tudo seja viável e possível. Os limites são
Rita de Cássia Ribeiro
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importantes, pois a criança vai aprender a conviver
com frustrações e a inibir comportamentos
importantes para a instauração da vida psíquica e da
capacidade mental da criança produzindo
repercussões na circuitação cerebral, modelando e
remodelando, dentro de certos limites, respeitando a
plasticidade cerebral.
FUNÇÕES EXECUTIVAS EM SALA DE AULA
Os estudos sobre o desenvolvimento do
Transtorno de Déficit de Atenção por Hiperatividade
(TDAH) e os problemas de comportamento, assim
como as pesquisas sobre deficiências de
aprendizado indicaram que as funções executivas
podem ser um aspecto central desses distúrbios.
Considerando que a evidência indica que as
funções executivas são importantes para a prontidão
para o trabalho escolar e que elas representam um
aspecto central de autorregulação na criança,
existem questões fundamentais relacionadas à
identificação das influências relevantes no
desenvolvimento das funções executivas e em sua
maleabilidade.
São de interesse particular as questões
relacionadas às maneiras como a falta de recursos
e oportunidades afeta o desenvolvimento das
funções executivas e a ideia de que os efeitos da
falta
de
oportunidades
poderiam
explicar
parcialmente as disparidades no desempenho
Rita de Cássia Ribeiro
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escolar nos primeiros anos e na prontidão para o
trabalho escolar.
Os resultados de alguns estudos recentes
proporcionam perspectivas valiosas sobre o
desenvolvimento das funções executivas na primeira
infância. A demonstração das relações entre as
experiências nos primeiros anos de vida e as
funções executivas e entre as funções executivas e
os resultados socioemocionais e escolares deu
origem a estudos de intervenção analisando as
funções executivas como um alvo potencial dos
esforços
para
promover
a
competência
socioemocional e escolar em crianças com um risco
elevado de insucesso escolar.
As constatações desses estudos sugerem ou
indicam que as mudanças relacionadas ao programa
em funções executivas servem até certo ponto de
mediadores para os efeitos do programa em
resultados escolares e comportamentais.
As evidências que associam as habilidades
das funções executivas à prontidão para o trabalho
escolar e ao desempenho escolar nos primeiros
anos de vida sugerem a possibilidade de
desenvolver novas abordagens curriculares ou de
modificar as abordagens existentes nos programas
da primeira infância e dos primeiros graus do ensino
fundamental para se concentrar mais explicitamente
nas habilidades das funções executivas.
Rita de Cássia Ribeiro
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Sabemos que as FE dependem do córtex préfrontal e são compostas de três competências
essenciais:
Controle inibitório (autocontrole): a criança
precisa ter controle de inibição e a capacidade de
resistir a uma forte inclinação para fazer uma coisa
e fazer o que é mais adequado ou necessário. Para
exercer este controle a criança deve ser capaz de:
prestar atenção: permanecer na tarefa apesar de
distração e inibir o agir impulsivamente. A palavrachave aqui é disciplina. As evidencias mostram que
ter disciplina é melhorar o rendimento e nosso
conhecimento acadêmico e profissional, para que a
disciplina seja treinada.
Memória de Trabalho: é a capacidade de
manter as informações na memória enquanto
mentalmente trabalha esta informação. A memória
de trabalho é fundamental para dar sentido a algo
que se desenrola ao longo do tempo, para algo que
exige ter em mente o que aconteceu anteriormente
em relação ao que está acontecendo agora.
Flexibilidade Cognitiva: é ser capaz de mudar
rapidamente e facilmente perspectivas ou o foco de
atenção. É ter flexibilidade de ajuste ás exigências
de alterações do ambiente, ou prioridades. É ser
capaz de "pensar fora da caixa". A flexibilidade
cognitiva é fundamental para a resolução criativa de
problemas. Quais são as maneiras para reagir
Rita de Cássia Ribeiro
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quando algo acontece? Quais são as maneiras que
eu possa conceituar um problema? Quais são as
maneiras que eu possa tentar superar um problema?
As funções executivas também são
importantes para o sucesso escolar. A memória de
trabalho e o controle inibitório, cada um
independentemente, preveem a competência em
matemática e leitura ao longo dos anos escolares.
Desenvolvê-las em sala de aula é fundamental e
algumas estratégias serão aqui pontuada. Como
alcançar esse entendimento em sala de aula e
melhorar o rendimento da criança com TDAH/I?
A curiosidade, assim como a novidade, nos
mantém atentos, focados e excitados com "o que
está por acontecer". A motivação vinda de
experiências anteriores positivas, ou seja, de
sucesso consegue superar a baixa expectativa de
recompensas. Quando há a expectativa de sucesso
e prazer a criança fica atenta, se esforça e a
dopamina, neurotransmissor responsável por esse
processo entra em ação e atenta, memoriza com
mais facilidade. Ao reduzirmos os fatores
estressantes, a criança com TDAH/I se sente
confortável e ao estimulá-la com palavras de
sucesso e que está progredindo no aprendizado, a
leva a se esforçar cada vez mais (recompensa).
Entendemos que o aprendizado será mais intenso,
mais sólido e facilmente evocado quando nossos
Rita de Cássia Ribeiro
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alunos são capazes de entender o que estão
aprendendo e fizer ligações a outras aprendizagens
e fazer uso desse conhecimento também em outras
situações e resolução de problemas.
Evitar surpresas ameaçadoras (provas e
atividades avaliativas surpresas), que geram medo
(o estresse surge). Uma aula com situações
previsíveis, sem o estresse de provas surpresas,
gera um ambiente confortável para a aprendizagem.
Organização da sala e de seus materiais é o
primeiro passo para ensinar a criança a sua própria
organização: priorize também tempo e tarefas,
evitando a procrastinação. Crianças Com TDAH/I
são desorganizadas, e deixam para depois tudo que
possam ter que fazer, pela necessidade de prazer
imediato.
Planejamento
e
desenvolvimento
de
estratégias é outra habilidade cognitiva que precisa
ser desenvolvida: ensinar a planejar e a ter tomada
de decisões e resolução de problemas diminui as
dificuldades que a falta de planejamento e de
estratégias impõe à aprendizagem. No TDAH/I,
essas duas habilidades estão desativadas. Parar
para pensar e planejar os retira das atividades
prazerosas e com recompensas imediatas.
Controle inibitório é fundamental para que se
possa ter a demanda da aprendizagem; refletir antes
de agir, controlando as emoções e pensando e
Rita de Cássia Ribeiro
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repensando frente a situações de conflito. Ser
flexível é ter bom relacionamento social e familiar e
ter mais condições de elaborar estratégias, ou seja,
mudar o foco e alternar (FE). Crianças Impulsivas
não tem controle inibitório desenvolvido e agem sem
pensar e assim são inflexíveis. Não conseguem para
e escutar o que estamos a dizer. A aprendizagem
fica comprometida por não consegue ter atenção
seletiva, memória de trabalho atuante e planejar uma
resposta apropriada ao que o meio demanda como
resposta.
Como vimos, inúmeras estratégias podem ser
elaboradas e desenvolvidas em sala de aula, através
de jogos e brincadeiras que vão desenvolver
habilidades cognitivas das funções executivas.
De
posse
de
conhecimento,
o
neuropsicopedagogo
estará
facilitando
o
desenvolvimento do controle inibitório e auxiliando
no manejo da criança com TDAH/I em sala de aula.
CONTROLE INIBITÓRIO
Para alguns autores, as funções executivas
podem ser classificadas em quentes e frias.
As funções executivas "frias" estão
relacionadas a habilidades puramente cognitivas do
córtex pré-frontal dorso lateral e são ativadas por
problemas abstratos, descontextualizados e que
requerem a capacidade de suprimir processos
Rita de Cássia Ribeiro
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automáticos ou respostas preponderantes, e as
"quentes" aos aspectos afetivos do córtex pré-frontal
orbitofrontal e ventromedial e são ativadas quando
alguém é obrigado a reavaliar o valor
afetivo/motivacional de um estimulo e quando há
situações que envolvam a empatia e tomadas de
decisões relacionadas aos aspectos motivacionais,
como ter que escolher uma recompensa tanto sendo
imediata e pequena, ou grande e tardia. A isso
denominamos de capacidade de atraso da
consequência reforçada. Essa visão nos direciona a
entender que as habilidades executivas variam
quanto ao seu significado emocional.
Entendemos as funções executivas, portanto,
como a capacidade de nos comportarmos de forma
autônoma, intencional e planejada, torna-se
necessário compreender as etapas constituintes
desse processo. Por exemplo, se tenho como
objetivo melhorar minhas notas escolares, devo me
empenhar em uma série de comportamentos para
atingir esse meu objetivo. Estabelecer um
cronograma de estudos e analisar quais as
disciplinas que devo me concentrar mais
(planejamento), devo também prestar mais atenção
nas aulas que tenho maior dificuldade (atenção
seletiva), resistindo à tentação de mandar
bilhetinhos para minhas colegas (controle inibitório).
Caso surja algum imprevisto, mudar meu
cronograma ou minhas estratégias de estudo
Rita de Cássia Ribeiro
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(flexibilidade cognitiva). Para conseguir manter-me
empenhado em tais comportamentos, é fundamental
que eu sempre tenha em mente meu objetivo final,
ou seja, melhorar minhas notas, e que saiba
aproveitar as informações do ambiente e minhas
experiências, de modo a otimizar minha meta
(memória de trabalho).
No TDAH as dificuldades em manter esse
gerenciamento são evidentes: a atenção seletiva e o
controle inibitório encontram-se pouco ativados e
assim, os prejuízos comportamentais, acadêmicos e
sociais são impactantes.
A atenção seletiva é a capacidade de
selecionar informações relevantes do ambiente e,
paralelamente, inibição de outras informações
irrelevantes
para
determinada
tarefa.
O
comportamento orientado para um objetivo requer,
além da sustentação e manipulação de informações,
a seleção de informações relevantes à tarefa,
habilidade esta que também é característica de
tarefas associadas ao CPF lateral.
Estudos revelaram a existência de duas
maneiras de selecionar estímulos por meio de
processos atencionais: as maneiras automática e
controlada. Na maneira automática a atenção é
focada sem que haja manifestação voluntária do
sujeito, podendo também resultar de uma
aprendizagem ocorrida, como acontece após
Rita de Cássia Ribeiro
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indivíduos aprenderem a dirigir. Na controlada
(Sistema Atencional Supervisor (SAS)) o sujeito
seleciona o foco da sua atenção a partir da sua
vontade e necessita aprender uma nova resposta,
consciente e voluntariamente.
Uma característica desses sistemas é a
competição, entre ambos, pela seleção de uma
informação. Um exemplo disso ocorre em diversos
contextos em que se faz necessária a inibição de
uma resposta automática em detrimento de outra
controlada voluntariamente. Essa capacidade de
selecionar e/ou inibir respostas, é proporcionada
pelo SAS.
No TDAH o comprometimento da atenção
seletiva e do controle inibitório leva a uma inabilidade
para inibir ações e pensamentos, resultando num
comportamento impulsivo e desprovido de atenção.
A autorregulação é um aspecto fundamental
e central no indivíduo e está intimamente ligada ao
bom desempenho e desenvolvimento das funções
executivas. Para que possamos aprender, as
funções executivas precisam ter sido desenvolvidas
desde a primeira infância para que possamos fazer
uso delas quando necessitamos de foco, atenção
seletiva e inibir comportamentos e para nos manter
direcionados a objetivos e metas.
A baixa tolerância de nossas crianças com
TDAH à frustração e a busca da gratificação
Rita de Cássia Ribeiro
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imediata podem levar a condutas impulsivas e a
comportamentos de risco. A impulsividade está
associada a atuação do córtex orbitofrontal (funções
executivas quentes) e que são ativadas, como
vimos, por fatores motivacionais e emocionais
significativo e funções que entram em ação quando
problemas que envolvam a regulação do afeto e da
motivação se apresentam, ou seja, regulação das
funções do sistema límbico. A ausência de controle
inibitório leva a uma falta de capacidade de parar,
pensar, refletir e agir.
CONCLUSÃO
O autismo é uma desordem global que causa
reações como, por exemplo, o não desenvolvimento
normal da inteligência. Isso resulta na dificuldade de
desenvolver relações sociais normais e em
comportamentos compulsivos e ritualísticos. Embora
algumas pessoas tenham inteligência e fala intacta,
outras possuem sérios retardos em seu
desenvolvimento da linguagem.
Toda criança portadora de quaisquer
necessidades especiais tem direito a educação que
necessita. Possuir menos do que ela precisa é
colocar em risco seu direito de conviver em
sociedade e ser feliz.
Fica a dúvida se realmente essa criança será
feliz dentro de um contexto onde suas diferenças são
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evidentes, se fará amigos, se será convidada para
passeios.
Acho que dificilmente haverá estímulo e
manifestações espontâneas, onde ela não vai sentirse a vontade ou em situação de igualdade sem que
haja sintonia entre família, amigos e escola.
O importante é compreender que ela é uma
criança que precisa ser amada acima de tudo e
estimulada um pouco mais para que se desenvolva.
Livrar-se de todo preconceito e buscar informação,
são atitudes essenciais da família e amigos para
ajudar uma criança autista.
O entendimento e aprofundamento dos
estudos sobre o controle inibitório e sua interface
com as habilidades que compõe as funções
executivas é fundamental para todos os profissionais
que atuam na área de educação e saúde.
A neuropsicopedagogia em sua atuação
clínica e escolar de posse desse conhecimento
possibilitará estratégias assertivas para que o
manejo dessa criança com TDAH/I seja eficiente e
sua aprendizagem eficaz
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A CULTURA AFRO-BRASILEIRA EM SALA DE
AULA
Roberta Aparecida Barbosa Fung

Resumo
A formação da ideia desenvolvido pelo Programa
Instituição de Bolsas de Iniciação à Docência do
curso de licenciatura em história, atuante no
Colégio Estadual Professora Luiza Ross teve como
proposta apresentar em sala de aula o tema
direitos humanos e a consciência negra para os
alunos de 6ºanos, partindo da realidade em que os
mesmos estão inseridos, um meio marcado pela
imensa diversidade cultural. Partindo deste
propósito, a pesquisa tem por proposta
compreender a percepção dos estudantes do 6°
ano quanto a diversidade cultural afro-brasileira no
Brasil e num segundo momento apresentar a
cultura afro-brasileira em sala de aula. Os objetivos
se pautam em analisar a cultura afro-brasileira
partir dos aspectos da música, alimentação, e da
relação da religiosidade na arte, e com
especificidade reconhecer as heranças afro e afrobrasileira no Brasil e apontar representações
culturais e seus resquícios na cultura brasileira,
além disso apresentar ideias comunitárias que
Roberta Aparecida Barbosa Fung
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combatam o preconceito e promovam o respeito a
todas as etnias, visto a necessidade de
reconhecimento étnico-social. Para realização
dessa pesquisa foram utilizadas as seguintes
metodologias: análise bibliográfica com destaque
para Circe Bittencourt e sua obra Ensino de
História: Fundamentos e Métodos e os
organizadores Lilia Moritz Schwarcz e Renato da
Silva Queiroz, no livro “Raça e diversidade”.
Palavras-chave: Direitos humanos. Cultura afrobrasileira. Consciência negra. Educação.
Introdução
O tema Direitos Humanos e a Consciência
Negra: Identificação da Cultura Afro-brasileira em
sala de aula, foi desenvolvido pelo Programa
Instituição de Bolsas de Iniciação à Docência do
curso de licenciatura, com a proposta de trabalhar
a diversidade étnica cultural afro-brasileira em sala
de aula, a partir das concepções que os estudantes
tinham sobre o tema. O Colégio em questão
situado no Colégio Estadual Professora Luiza
Ross, inserido no Bairro Boqueirão, região sul de
Curitiba.
A relevância da temática parte da inclusão
de ideias comunitárias que combatam o
preconceito e a intolerância e promovam o respeito
a todas as etnias, visto a necessidade de
reconhecimento étnico-social. O artigo 7º da
Roberta Aparecida Barbosa Fung

1119

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

Declaração Dos Direitos Humanos, de 1948,
destaca que ‘Todos são iguais perante a lei e têm
direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da
lei. Todos têm direito a igual proteção contra
qualquer discriminação que viole a presente
Declaração e contra qualquer incitamento a tal
discriminação”, porém pela dificuldade ao acesso
de tais informações e devido à escassez de
políticas públicas que promovam a igualdade
étnica, esse assunto ainda é pouco discutido no
âmbito escolar. Com isto, surge a seguinte
problemática: Como apresentar a diversidade
étnica cultural afro-brasileira em sala de aula? Com
este questionamento, é possível trabalhar a
percepção dos estudantes do 6° ano quanto a
diversidade cultural afro-brasileira no Brasil,
através dos aspectos da música, religião e da
alimentação. Além de construir formas alternativas
de desenvolvimento de consciência mais crítica
nos estudantes.
Sendo assim, este trabalho tem a
metodologia voltada para analise bibliográfica
referente às temáticas envolvidas pretende
também apontar representações culturais de
matriz afro e seus resquícios na formação da
cultura brasileira, autores que serão apresentados
posteriormente. E também pesquisa de campo
com desenvolvimento de aulas expositivas
dialogadas e a utilização de recursos didáticos
como instrumento pedagógico diferenciado para
Roberta Aparecida Barbosa Fung
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trabalhar a contribuição da cultura africana para a
construção da identidade cultural do Brasil.
Este projeto tem como objetivo construir
formas alternativas de desenvolvimento de uma
consciência crítica nos estudantes com a
finalidade de compreender e valorizar a cultura
Afro-brasileira, apresentar formas de trabalhar a
diversidade cultural afro-brasileira com turmas de
6° anos do Ensino Fundamental, valorizando os
aspectos positivos da diversidade cultural advinda
do fruto do contato entre as culturas africanas e
brasileiras. Com especificidade reconhecer as
heranças afro e afro-brasileiras no Brasil; construir
formas alternativas de desenvolvimento de uma
consciência crítica nos estudantes.
Colégio Estadual professora Luiza Ross
O Colégio Estadual Professora Luiza Ross,
está situado no Bairro Boqueirão, na cidade de
Curitiba, Paraná, de esquina entre as ruas Maestro
Carlos Frank e a Bartolomeu Lourenço de
Gusmão, de número 616. Em sua estrutura física,
a escola pode ser considera em excelente estado,
podendo servir até mesmo de modelo na forma de
distribuição de espaços uteis e também quanto a
manutenção destes e também de seus
equipamentos que nessas áreas se encontram.
A estruturas principais da instituição podem
ser distribuídas em três prédios principais, sendo
Roberta Aparecida Barbosa Fung

1121

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

um deles o bloco administrativo, contando com 375
direção, sala pedagógica e sala dos professores. O
outro conta com salas de aula, cantina e refeitório,
junto com uma sala de informática para acesso à
rede, de uso dos estudantes. O terceiro bloco conta
também com salas de aula, biblioteca e auditório.
A estrutura da escola também conta com um
quarto espaço, que contempla duas quadras de
atividades esportivas, sendo uma delas coberta
A diversidade cultural brasileira
A diversidade cultural brasileira é vasta; e
hoje, o que se concebe como cultura brasileira,
mas um produto da mistura das diversas etnias que
até hoje formam todo o território brasileiro:
indígenas, europeus, africanos e asiáticos, estes,
juntos, concebem o que se conhece como cultura
brasileira. Sobre a questão dos múltiplos aspectos
que constituíram a cultura brasileira, o estudo de
José Ricardo Oriá Fernandes voltado às
dificuldades do ensino de História no âmbito das
diversidades culturais de forma geral; assim como
suas possibilidades. Para Fernandes “o mais
correto seria falarmos em “culturas brasileiras”, ao
invés de “cultura brasileira”, dada a pluralidade
étnica que contribuiu para sua formação” (p.379,
2005)
Contempla-se aqui também a riqueza que essa
diversidade cultural gerou para a formação do povo
brasileiro. Enquanto algumas culturas eurocêntricas
Roberta Aparecida Barbosa Fung
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valorizam o que eles chamam de “pureza” na formação
cultural, outros estudos trazem a miscigenação como
fator importante a ser reconhecido como algo bom para
a formação cultural de um povo, de que a miscigenação
é, ao invés de um fator ruim, algo enriquecedor
(RIBEIRO, 1995).

Ao analisarmos isto, junto ao estudo da
educação em Direitos Humanos e a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, como declaram
os artigos XVIII e XIX que asseguram a liberdade
de pensamento, consciência e religião, como
também asseguram a liberdade de opinião e
expressão da mesma e partindo da concepção da
educação como chave para assegurar a formação
não somente de estudantes com conhecimento,
mas que também reconhecem e respeitam a
diversidade cultural brasileira, o artigo XXVI
também da Declaração Universal dos Direitos
Humanos (1993) nos assegura o dever da
educação para com a mesma.
A instrução será orientada no
sentido do pleno desenvolvimento
da personalidade humana e do
fortalecimento do respeito pelos
direitos
humanos
e
pelas
liberdades 376 fundamentais. A
instrução
promoverá
a
compreensão, a tolerância e a
amizade entre todas as nações e
grupos raciais ou religiosos, e
coadjuvará as atividades das
Nações Unidas em prol da
Roberta Aparecida Barbosa Fung
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manutenção da paz. (ONU,
Declaração Universal dos Direitos
Humanos. 1993).

O Ensino de História no Ensino
Fundamental tem a potencialidde de ser uma
chave importante para desenvolver a construção
de um pensamento crítico frente as diversas
manifestações culturais. Vê-se a importância de
estudar com crianças e jovens a relevância da do
reconhecimento cultural como para a estruturação
e formação de valores que, muitas vezes, não são
tratados e enfatizados de maneira social, mas que
muitas vezes acabam ficando somente na
"reprodução" histórica dos conhecimentos, sem
despertar nas crianças a formação de um sensocrítico na abordagem da temática:
O encontro de culturas, como o de
raças em condições que não
sacrifiquem a expressão dos
desejos, dos gostos, dos interesses
de uma ao domínio exclusivo de
outra, parece ser particularmente
favorável ao desenvolvimento de
culturas novas e mais ricas que as
chamadas ou consideradas puras
(FREYRE, p. 808).

O próprio reconhecimento na legislação é
uma evidência da necessidade de se trabalhar a
diversidade cultural. A Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional sancionou a lei nº 9.394 de 20
de dezembro de 1996 que traz “4º - O ensino da
Roberta Aparecida Barbosa Fung
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História do Brasil levará em conta as contribuições
das diferentes culturas e etnias para a formação do
povo brasileiro, especialmente das matrizes
indígenas, africana e europeia”. Assim como a lei
n° 10.639 de 9 de janeiro de 2003 também define
a obrigatoriedade do ensino de História da África e
da cultura Afro-brasileira.
Para trabalhar a identificação da cultura
afro-brasileira em sala de aula, foram escolhidos
três prismas principais: alimentação, música e
religiosidade; partindo de que com estes três eixos,
seria possível trabalhar de forma lúdica e didática
com os alunos do Ensino Fundamental, ao mesmo
tempo do trabalho sobre as concepções já
construídas por eles, ou seja explorando
conhecimentos já existentes nos alunos; sendo
esses conhecimentos frutos da educação formal ou
não. A partir disso, desenvolveu-se o projeto do
PIBID no Colégio Estadual Professora Luíza Ross
e foram elaborados os planos de aula e as
atividades a serem trabalhadas no 6° ano.
Alimentação como manifestação cultural
O ato de alimentar-se esta permeado de
significados socialmente constituídos, a decisão de
o que, como e com quem comer perpassa o
significado biológico, fisiológico de sobrevivência,
fazendo os indivíduos constituírem uma identidade
cultural alimentar, instâncias únicas, intraculturais
que tornam este ato, de alimentar-se, uma
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experiência, um fenômeno social único para cada
civilização. Segundo DaMatta (1986) “comida não
é apenas uma substância alimentar, mas é
também um modo, um estilo e um jeito de
alimentar-se. E o jeito de comer define não só
aquilo que é ingerido, como também aquele que o
ingere”. Segundo Maciel (2005) quando
vislumbramos a alimentação além da dimensão
biológica, ou seja, reconhecemos como sendo um
ato social e cultural, observamos diversos
sistemas alimentares.
Na constituição desses sistemas,
intervêm
fatores
de
ordem
ecológica, histórica, cultural, social
e
econômica
que
implicam
representações
e
imaginários
sociais envolvendo escolhas e
classificações. Assim estando a
alimentação humana impregnada
pela cultura, É possível pensar os
sistemas
alimentares
como
sistemas simbólicos em que
códigos sociais estão presentes
atuando no estabelecimento de
relações dos homens entre si e
com a natureza” (MACIEL, p.49,
2005)

Analisar o processo de alimentação como
preponderante na constituição de uma cultura é
cada vez mais valorizado, pois diversos fatores
naturais, religiosos e etc. congregados, levam e
determinam a escolhas e estas refletem na
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atuação de sujeitos que promovem mudanças no
ambiente natural e social em que se encontram. No
Brasil observamos uma variedade de pratos, de
cozinhas regionais, mas em uma tentativa de
amalgamar a nação em torno de um prato
emblemático, que represente a sociedade
brasileira, debruçamo-nos sobre o famoso “feijão
com arroz”, porém a diversidade na culinária
brasileira é muito ampla.
Esse prato exprime a sociedade
brasileira combinado o sólido com
o líquido, o negro com o branco e
resultando em uma combinação
que gera um prato de síntese,
representativo de um
estilo
brasileiro de comer: uma culinária
relacional que, por sua vez,
expressa
uma
sociedade
relacional” (MACIEL, p.51, 2005)

Além dessa perspectiva de “cozinha
emblemática”, existem especificidades regionais
que observamos, como sendo frutos de
construções étnicas-sociais e naturais.
Pondo à parte certas práticas
alimentares que unificam o país do
ponto de vista culinário, tanto pelo
cotidiano como por momentos
especiais, existem também as
cozinhas
regionais,
que
apresentam
uma
grande
diversificação devido a condições
históricas, culturais e de meio
Roberta Aparecida Barbosa Fung
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natural do país. Alguns pratos, em
particular
se
sobressaem-se,
ficando
associados
mais
intimamente com suas regiões de
origem e seus habitantes, tais
como acarajé e vatapá em relação
a Bahia, tapioca e baião de dois ao
Ceará, arroz com pequi a Goiás,
pão de queijo a Minas, tucupi e
tacacá ao Norte e churrasco ao
povo gaúcho (MACIEL, p. 52,
2005).

Do ponto de vista étnico regional podemos
citar o exemplo da Bahia que com uma população
preponderantemente afrodescendente6 tem em
sua cozinha aspectos únicos, que não
encontramos no cardápio das regiões Norte e Sul
do país. A cozinha baiana teve forte influência da
presença africana, ingredientes como o azeite-dedendê, coco, mandioca, inhame, pimenta foram
absorvidos dando origem a pratos inconfundíveis
que se apresentam no cardápio baiano como o
acarajé, abará, caruru, vatapá, camarão seco,
molho de pimenta, bolinho de estudante e cocadas.
Sendo assim, considerando a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, junto a
Constituição Federal de 1988 que deixa
determinado que “o Ensino de História do Brasil
levará em conta as contribuições das diferentes
etnias para a formação do povo brasileiro,
especialmente das matrizes indígenas, africanas e
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europeias” (art. 26, 4) e partindo da premissa de
que o estudo da alimentação é fundamental para
compreender a contribuição africana não somente
para a culinária brasileira mas para toda a herança
cultural do Brasil, se torna não apenas necessário
mas sim fundamental esse estudo com as turmas
do ensino fundamental. Apesar da inserção da lei
n° 10. 639, de 2003 que introduziu a
obrigatoriedade de estudos de história e cultura
africana e afro-brasileira no currículo escolar da
educação básica, ainda se nota uma dominância
eurocêntrica nas temáticas abordadas. Segundo
Fernandes (2005) uma análise mais acurada da
história das instituições educacionais em nosso
país, por meio dos currículos, programas de ensino
e livros didáticos mostra uma preponderância da
cultura dita “superior e civilizada”, de matriz
europeia.
Trazendo a experiência no Colégio
Estadual Professora Luíza Ross, junto à turma de
6° ano em que foi abordada a temática da
alimentação, notou-se uma aceitação do conteúdo
que foi sugerido a eles. Os alunos já vinham com
um breve conhecimento sobre a chegada dos
africanos no Brasil, porém, sem maiores
aprofundamentos no campo cultural. A atividade
proposta inicialmente resultou na elaboração de
livros de receitas de origem afro-brasileira,
realizados em equipe e em sala, com o material
trazido pelos próprios alunos, que foram solicitados
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previamente. A elaboração dos livros de receita
durou 1 hora/aula, e foram entregues pelos alunos
na aula seguinte, correspondente ao dia 31 de
outubro. A entrega dos trabalhos foi realizada com
sucesso, e resultaram em um produto final de
qualidade.
Após essa atividade buscamos aprofundar
a temática trazendo questões basilares aos
estudantes, com uma atividade de questionário,
para obtermos um feedback do que eles teriam
absorvido das aulas expositivas e das atividades
realizadas. Em um terceiro momento sob a
gerência dos professores, foi proposto aos
estudantes a montagem de um mapa conceitual
em folhas de cartolina. Em cima da temática
desenvolvida,
“cultura
afro-brasileira”
desmembrou-se sete palavras chaves que
segundo os alunos, após todo trabalho realizado,
representavam o significado de cultura para eles,
sendo elas: língua, dança, alimentação, moda,
música, arte. Após esta feita, se buscou refletir
novamente o significado de cada palavra com a
participação dos alunos, visando desta forma
aprimorar e aprofundar a discussão, levando em
consideração
as
capacidades
intelectuais
decorrentes do processo formativo de cada um. A
digressão possibilitou a retomada do conteúdo de
forma que os estudantes se tornassem sujeitos do
processo de aprendizagem, relembrando e
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discutindo as temáticas anteriormente tratadas em
sala de aula.
A música como manifestação cultural
A cultura do continente africano exerce
grande influência no Brasil, principalmente, na
região Nordeste. Hoje, a cultura afro-brasileira é
resultado também das influências dos portugueses
e indígenas, que se manifestam na música, religião
e culinária. Devido à quantidade de escravos
recebidos e também pela migração interna destes,
os estados de Maranhão, Pernambuco, Alagoas,
Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de
Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul foram os
mais influenciados pela irradiação da cultura
africana em diversos campos da sociedade. No
início do século XIX, as manifestações, rituais e
costumes africanos eram proibidos, pois não
faziam parte do universo cultural europeu e não
representavam sua prosperidade. Eram vistas
como retrato de uma cultura atrasada. Mas, a partir
do século XX, começaram a ser aceitos e
celebrados
como
expressões
artísticas
genuinamente nacionais e hoje fazem parte do
calendário nacional com muitas influências no dia
a dia de todos os brasileiros.
Em 2003, a lei nº 10.639 passou a exigir
que as escolas brasileiras de ensino fundamental e
médio incluíssem no currículo o ensino da história
e cultura afro-brasileira. Para tanto, foi
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desenvolvido um projeto no Colégio Estadual
Professora Luiza Ross, no intuito de levar os
alunos do 6º ano do ensino fundamental, que
poucos sabiam sobre o tema, a compreenderem o
processo de influência da Cultura africana na
Cultura Geral brasileira. Para que haja uma
mudança no ensino, é necessário que as questões
culturais sejam tratadas de forma comunitária. A
dinâmica da reprodução está centrada no processo
de reprodução cultural.
É através da reprodução cultural dominante
que a reprodução mais ampla da sociedade fica
garantida. A cultura que tem prestígio e valor social
é justamente a cultura das classes dominantes:
seus valores, seus gostos, seus costumes, seus
hábitos, seus modos de se comportar e agir. Na
medida em que essa cultura tem valor em termos
sociais; na medida em que ela vale alguma coisa;
na medida em que ela faz com que a pessoa que
a possui obtenha vantagens materiais e
simbólicas, ela se constitui como capital cultural.
[...] finalmente, o capital cultural manifesta-se de
forma incorporada, introjetada, internalizada.
(SILVA. 2002, p 24).
A principal influência da música africana no
Brasil é, sem dúvidas, o Samba. O estilo hoje é o
cartão-postal musical do País e está envolvido na
maioria das ações culturais da atualidade. Gerou
também diversos subgêneros e dita o ritmo da
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maior festa popular brasileira, o Carnaval. Mas os
tambores de África trouxeram também outros
cantos e danças. A música popular urbana
brasileira é resultado da confluência cultural de três
etnias: o índio, o branco e o negro, dos quais
herdamos todo o instrumental, o sistema
harmônico, os cantos e as danças. Como
manifestação cultural expressiva, essa música
urbana surgiu no início do século XIX, nos
principais centros da colônia, notadamente Rio de
Janeiro e Bahia, entoada por pessoas que 381
cantavam modinha. (DINIZ, 2006, p. 21). Além do
samba, a influência negra na cultura musical
brasileira vai do Maracatu à Congada, Cavalhada
e Moçambique. Sons e ritmos que percorrem e
conquistam o Brasil de ponta a ponta. Marco
Aurélio Padovan Júnior concorda que:
O samba tornou-se gênero musical
brasileiro por excelência. Surgido
no início do século XX em meio ao
processo de urbanização, logo se
impôs como ritmo oficial do País.
Hoje o samba é um emblema da
identidade nacional (JÚNIOR.
2015, p.110).

Inicialmente desenvolvida para ser uma
defesa, a capoeira era ensinada aos negros cativos
por escravos que eram capturados e voltavam aos
engenhos. Os movimentos de luta foram
adaptados às cantorias africanas e ficaram mais
parecidos com uma dança, permitindo assim que
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treinassem nos engenhos sem levantar suspeitas
dos capatazes, os alunos partiram para a atividade
pratica, confeccionando cartazes referentes aos
conteúdos trabalhados em sala. Desta forma
acreditamos que contribuímos com o processo de
aprendizagem dos estudantes, no sentido de fazêlos refletir a respeito das contribuições das
manifestações artísticas afrodescendentes para a
formação cultural brasileira. capatazes. A capoeira
é uma manifestação cultural afro-brasileira criada
pelos negros escravos como forma de luta contra a
opressão, luta esta que se travou no plano físico e
cultural. Em seu universo simbólico e motor
encontramos elementos, tais como a musicalidade,
a religiosidade, movimentos acrobáticos, dentre
outros, que a tornam bastante peculiar. A capoeira
é plural, e nela o lúdico e o combativo
interpenetram-se, caracterizando-a como jogo, luta
e dança. (MELLO, p.1). Durante décadas, a
capoeira foi proibida no Brasil. A liberação da
prática aconteceu apenas na década de 1930,
quando uma variação (mais para o esporte do que
manifestação cultural) foi apresentada ao então
presidente Getúlio Vargas, em 1953, pelo Mestre
Bimba. O presidente adorou e a chamou de “único
esporte verdadeiramente nacional”. A Capoeira é
hoje Patrimônio Cultural Brasileiro e recebeu, em
novembro de 2014, o título de Patrimônio Cultural
Imaterial da Humanidade. Fez parte do nosso
projeto, orientar os alunos no que diz respeito a
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respeitar e entender a cultura afro-brasileira como
parte integrante da cultura nacional, sendo que
todas as manifestações culturais e a História da
música brasileira são de grande importância no
contexto escolar, visando que os alunos terminem
o ensino básico com consciência crítica sobre a
pluralidade cultural brasileira, logrando dessa
maneira, que os alunos sejam conscientizados
sobre a importância do estudo e do respeito à
cultura do Brasil.
Em um primeiro momento foi trabalhado o
conhecimento prévio dos alunos sobre a cultura
afro-brasileira, para em seguida contextualizá-los
historicamente sobre o assunto. No segundo
momento foi explicado a sua influência nas
manifestações culturais africanas no Brasil. Após a
aula expositiva dialogada, a classe foi dividida em
cinco grupos e foi solicitado aos alunos uma breve
pesquisa sobre ritmos musicais. Após todas as
orientações, exposições teóricas, os alunos
partiram para a atividade pratica, confeccionando
cartazes referentes aos conteúdos trabalhados em
sala. Desta forma acreditamos que contribuímos
com o processo de aprendizagem dos estudantes,
no sentido de, faze-los refletir a respeito das
contribuições das manifestações artísticas
afrodescendentes para a formação cultural
brasileira.
Máscaras Africanas Em Sala De Aula
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A manifestação cultura, apresentada
através da elaboração e de uso de máscaras pode
ser considerada como uma herança de ancestrais
dos períodos pré-históricos, e não como somente
algo correlacionado com as manifestações
culturais tribais dos períodos mais recentes de
nossa história, isso quem bem explica é Franco
Monti, através de seu livro "As Máscaras
Africanas":
De
fato,
a
máscara,
independentemente
de
sua
localização geográfica, aparece na
história da humanidade desde as
épocas mais remotas. Ao que tudo
indica, seu primeiro elemento
motivador é um exigência mágicoreligiosa, ligada às necessidades
de vida cotidiana. Os mais antigos
documentos deixados pelo homem,
como por exemplo, as gravuras e
pinturas rupestres da Idade da
Pedra,
já
mostram
cenas
representando caçadores com
cabeças de animais. (MONTI,
1992, p. 7).

Dessa forma, se pode observar que
manifestar-se através do uso de máscaras,
possivelmente é mais antigo do se era pensado.
Claro que tal forma de representação cultural
atingiria demais culturas, porém, na região onde se
corresponde ao atual continente da África, esta
manifestação se constatou de uma forma mais
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"pura" se comparada com as heranças primitivas
africanas, já que segundo Monti, em outras regiões
do globo, outras culturas manifestaram a
representatividade de máscaras de forma
diferente, ou menos "puras", se comparadas com
seus primórdios.
Para o homem moderno, de fato, a
máscara, plenamente aceita na
aurora da sua história, perdeu o
significado primário autêntico e,
desaparecendo como objetivo
realmente concreto, transformouse em disfarce psicológico.
Enquanto seu significado mais
profundo escapou à cultura
ocidental,
ou
foi
apenas
parcialmente
entendido
pela
cultura oriental e da América Précolombiana, a raça negra parece
ter sido a única a apreendê-lo com
plenitude, a ponto de fazer da
máscara um instrumento vivo e
sempre atual, cujo múltiplos usos
abrangem toda a atividade do
homem, do nascimento à morte.
(MONTI, 1992, p. 9).

Através deste trecho, o autor nos expõe que
é através dos povos africanos, que o uso da
máscara remete mais a suas origens, e podendo
assim, até mesmo influenciar nas suas
características nesta de tal região. Dentro da
cultura africana como um todo - já que Monti a
trabalha de forma geral e não por tribos – é
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possível observar que as próprias máscaras
possuíam diversas finalidades, desde a própria
manifestação artística, a cerimonial ou mesmo
política, como neste caso onde demonstra Monti:
No entanto a máscara não
desempenha apenas essa função
metafísica.
Ela
também
é
empregada com fins práticos, como
fazer observar certas leis políticas,
sociais ou higiênicas, educar os
jovens, superar discórdias, presidir
julgamentos, os funerais, as
cerimônias agrícolas, manter a
ordem ou simplesmente divertir os
habitantes da aldeia. (MONTI,
1992, p. 12).
Aqui também já podemos observar
algumas
das
principais
características e funcionalidade
que as máscaras exerciam dentro
de uma determinada sociedade
africana, demonstrando assim a
sua variedade representativa.
Outro ponto de destaque, é a
variedade de materiais que as
máscaras podem ser produzidas,
sendo essas montadas a partir de
madeira, ou até diversos tipos de
metais,
destacando
a
complexidade do artesanato dessa
cultura africana.
Então a máscaras, feita de
preferência com materiais duráveis
e não raros e preciosos - metal,
Roberta Aparecida Barbosa Fung

1138

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

pedra, marfim -, apresenta um
estilo rico e refinado, que poderia
ser chamado "de corte", em
contraposição ao estilo popular.
(MONTI, 1992, p. 13).

Com o intuito de contextualizar tais
conteúdos com os alunos na sala de aula fora
buscada realizar uma aula expositiva, listando de
forma didática e resumida diversas características
citadas presentes nas máscaras, as quais foram
mostradas por Monti. Para isso fora buscado
separar tais características em três temas: as
entidades
que
as
máscaras
buscavam
representar, os materiais que eram utilizados para
a produção destas, e as cerimônias as quais as
utilizavam. Dessa forma, se pode organizar
diversas informações contidas no livro de Monti em
forma resumida e didática para os alunos do sexto
ano.
O intuito de abordar tal temática das
máscaras africanas era de primeiramente indagar
aos alunos quanto a seus conhecimentos prévios
da cultura africana, sendo assim pedido uma breve
pesquisa sobre tal tema para os mesmos. Com a
pesquisa em mãos, fora possível identificar que
tais conhecimentos prévios, os quais se
mostravam
superficiais
e
até
mesmo
preconceituosos, pois alguns alunos afirmaram
que tal cultura é atrasada em relação a brasileira.
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Com tal realidade em vista, fora buscado
explicar através das máscaras, as diversas formas
de
representação
cultural,
sendo
essas
principalmente artísticas e religiosas, pois são em
tais âmbitos onde é possível identificar um maior
uso das máscaras na cultura africana. Porém, era
necessário explicar mais sobre a diversidade
cultural presente na África, para de tal formar
combater
diversas
ideias
consideradas
preconceituosas, pois é comum diversos meios
midiáticos mostrar o continente africano como
inferior, como mostra Paulo Fagundes Visentini em
"História da África e dos africanos":
O continente africano é conhecido
pela diversidade de suas culturas e
religiões, mas sobre o período précolonial a maioria dos filmes e
documentários
mostra
uma
imagem essencialmente primitiva e
"bárbara". No entanto, essa visão
não passa de um olhar racista e
ideológico
que
busca
descaracterizar o continente para
poder controlá-lo com facilidade.
Apesar disso, nenhuma das
classificações pode apagar a
história da mais antiga região do
mundo, que é, culturalmente, um
conjunto plural, um mosaico de
nações étnicas correspondentes a
identidades distintas. (VISENTINI,
2013)
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Para a buscar quebrar com tais préconceitos impostos aos alunos, fora realizado a
elaboração de diversos cartazes por parte dos
mesmos, os quais buscavam, identificar diversas
características tanto das máscaras quanto da
cultura africana. Desta forma, foi mostrado para
tais alunos, através de um exercício de ficção, a
pluralidade cultural e a importância destas culturas
para a formação da sociedade brasileira. Pois,
durante a realização dos cartazes, também fora
pedido para os alunos identificarem, através de
pesquisas, a influência da arte e religião africana
para o Brasil.
Considerações Finais
Trazendo a experiência no Colégio Estadual
Professora Luíza Ross, junto às turmas de 6° anos
em que foi desenvolvido tal projeto, destacando a
temática da alimentação, religiosidade e arte,
notou-se uma melhor captação do conteúdo que foi
desenvolvido perante os alunos. Observou-se
também que os estudantes já continham um breve
conhecimento quanto a chegada dos africanos no
Brasil, porém, de uma maneira que não se
aprofundava nos parâmetros culturais de tal tema.
A primeira atividade desenvolvida com as
turmas foi a elaboração de livros de receitas de
origem afro-brasileira, que foi realizada através da
divisão dos alunos em equipes e dentro da sala de
aula, onde estes contaram com o suporte dos
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materiais trazidos pelos próprios alunos, que foram
solicitados previamente, bem como aquela que
foram ofertados pelos bolsistas. A elaboração dos
livros de receita durou 1 hora/aula, e foram
entregues pelos alunos na aula seguinte. A entrega
dos trabalhos foi realizada com sucesso, e
resultaram em um produto final de qualidade. Além
desta atividade desenvolveu-se outra com a
proposta de apresentar as máscaras ritualísticas
africanas, onde em primeiro momento, em aula
expositiva, se apresentou tais mascaras além de
contextualizar seus significados, para proporcionar
aos alunos o contato com uma outra cultura, bem
como sua importância e relevância para eles. Em
segundo momento foi desenvolvida a produção de
máscaras relacionadas com o que foi trabalhado
em sala de aula a respeito desta cultura em
especial, onde por meio desta elaboração
observou-se uma boa recepção por parte dos
alunos, bem como o interesse por produzir esta
representação cultural, onde muitos alunos
colaboraram também cedendo sua própria
percepção quanto a cultura por meio desta
manifestação artística.
Foi evidente que a maioria das crianças se
esforçaram para realizar um bom trabalho, onde
este contou com a participação quase unânime dos
estudantes. Após esta última atividade almejou-se
aprofundar a temática trazendo questões basilares
aos alunos, com uma atividade de questionário,
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para obtermos um feedback do que eles teriam
absorvido das aulas expositivas e das atividades
realizadas. Em um terceiro momento sob a
gerência dos professores, foi proposto aos
estudantes a montagem de um mapa conceitual
em folhas de cartolina. Em cima da temática
desenvolvida,
“cultura
afro-brasileira”
desmembrou-se sete palavras chaves que
segundo os alunos, após todo trabalho realizado,
representavam o significado de cultura para eles,
sendo elas: língua, dança, alimentação, moda,
música, arte. Após esta feita, se buscou refletir
novamente o significado de cada palavra com a
participação dos alunos, visando desta forma
aprimorar e aprofundar a discussão, levando em
consideração
as
capacidades
intelectuais
decorrentes do processo formativo de cada um. A
digressão possibilitou a retomada do conteúdo de
forma que os estudantes se tornassem sujeitos do
processo de aprendizagem, relembrando e
discutindo as temáticas anteriormente tratadas em
sala de aula.
Através da realização destas atividades,
bem como os momentos em sala, pode-se
observar que ao abordar esta temática dentro de
sala de aula, trabalhando os aspectos culturais em
sua diversidade, os alunos obtiveram novas
perspectivas quanto a tais assuntos, bem como
também houve a verificação que através de
atividades lúdicas e dinâmicas os alunos
Roberta Aparecida Barbosa Fung
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participavam de tais com maior interesse, além de
se verificar que após as realizações de atividade
como essas, os mesmo obtiveram uma melhor
compreensão do conteúdo, e que foi a partir da
propostas dos bolsistas de apresentar estas novas
perspectivas em conjunto com as atividades dos
alunos que possibilitou-se desenvolver nos alunos
uma nova perspectiva quanto a visão de cultura,
mais especificamente a afro e afro-brasileira.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A ABORDAGEM DA
ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Rosangela Franceschi

A escola é um complemento ao universo
familiar da criança. A união dos dois âmbitos gerará a
multiplicação de estímulos necessária a seu
desenvolvimento. O ser humano tem uma
necessidade inata de explorar o desconhecido, de
rumar em busca de novas informações, de
transformar as experiências por que passa em um
constructo complexo que se agrupa de maneira a dar
novo significado ao conjunto.
É por esse motivo que as crianças jamais
podem ser privadas de momentos que propiciem
intensas manifestações de curiosidade, de colocar
para fora seus pensamentos, seus anseios e suas
queixas, suas dúvidas e conclusões sobre o mundo.
E é justamente no papel de articuladora da
expressão que a arte é de suma importância para a
maturação psicológica das crianças, pois por meio da
música, da poesia, da dança, do teatro, da pintura, da
escultura, entre tantas outras possibilidades, ela
obtém meio de dar vazão às suas tensões internas.
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A estética é uma forma de humanização, de
compreensão da realidade que nos cerca, e estando
a criança numa posição de quem busca o
inexplorado, é a arte que lhe dará ferramentas para
mergulhar nas entranhas do universo desconhecido
que as cerca. Independentemente do conceito de arte
a que estivermos nos atendo, como define Biasoli
(1999), afirmando que o conceito de arte já foi
entendido de diversas maneiras, como: arte enquanto
atividade técnica; enquanto construção de elementos
estéticos; enquanto recreação; enquanto forma de
dar vazão a intenções e instintos, entre outras
características desse fazer, o que de fato importa é
que, em todos esses casos, a arte sempre possui um
fim de expressão, de exposição de ideias conjugadas
sobre a realidade externa.
Um breve histórico sobre a arte na educação
infantil no Brasil
Embora comentar-se-á mais à frente no
trabalho algumas iniciativas relacionadas ao ensino
de arte no Brasil datadas dos séculos XVI e XVII,
comecemos pela Missão Francesa, em que de fato
houve uma tentativa de estabelecer esse objetivo
aqui no Brasil por critérios artísticos, não meramente
de tentativa de controle ou forma de comunicação
com povos de culturas diversas (os indígenas). Dom
João VI tinha como missão tentar criar uma tradição
artística no Brasil seguindo os moldes europeus. Essa
tendência ainda permaneceu por bastante tempo.
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Entre o final do século XIX e o começo do XX ainda
era dominante em nossas terras a reprodução de
obras tidas como clássicas e o desenho geométrico,
fortemente baseado em concepções matemáticas e
na mera imitação, sem espaço para o exercício da
criatividade. Na terceira década do século XX a arte
então surge como atividade interdisciplinar, capaz de
gerar ligações entre as diferentes disciplinas, mas
ainda estando em um plano secundário e limitada ao
simples copismo.
Com a conhecida Semana de Arte Moderna, a
relação entre arte e educação no Brasil toma novos
rumos, sofrendo alterações drásticas graças às ideias
de livre expressão trazidas por figuras como Heitor
Villa-Lobos, Mário de Andrade e Anita Malfatti, que
entendiam a arte como uma forma de expressão
autêntica da interioridade do sujeito, algo que, por
possuir caráter subjetivo, não poderia ser ensinado.
Tais iniciativas tinham como arcabouço teórico
os estudos e proposições de John Dewey, tomadas
como base para algumas grandes reformas
educacionais corridas em estados como Espírito
Santo e Minas Gerais. Podemos citar como exemplo
condensado de algumas das convicções de Dewey o
excerto abaixo, de Liberalismo, Liberdade e Cultura:
Não se pode negar que as escolas –
em sua maior parte – dedicaram-se à
difusão da informação “feita” e ao
ensino dos instrumentos da leitura. Os
métodos usados para adquirir tal
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informação
não
são
os
que
desenvolvem capacidade de exame e
de comprovação de opiniões. Pelo
contrário, são positivamente hostis a
isto. Tendem a embotar a curiosidade
nativa e a sobrecarregar os poderes
de observação e experimentação com
tal massa de material desrelacionado,
que eles nem sequer operam com a
efetividade que se encontra em muitos
iletrados. (DEWEY, 1970, p. 236)

Essa onda de atitudes voltadas para essa nova
concepção de educação rendeu alguns frutos, como
as intervenções de Mário de Andrade, que organizou
ateliês para crianças em parques e bibliotecas, na
época em que ocupava o cargo de Secretário de
Cultura de São Paulo. Infelizmente a repressão do
Estado Novo acabou mitigando essas grandes
iniciativas por parte de diversos artistas brasileiros
ligados ao Modernismo.
Outras tentativas foram pululando nos mais
diversos cantos do país, durante os anos seguintes.
A Lei de Diretrizes e Bases de 1961 colaborou para a
manutenção de muitas das experiências iniciadas nos
anos anteriores, mas no final das contas, com a
chegada do Regime Militar, a arte incorporada ao
ensino escolar de maneira integral foi uma ideia que
acabou não vingando.
Se durante o início do Regime Militar a arte
passou a fazer parte do currículo escolar, vale
salientar que tudo não passou de maquiagem para
Rosangela Franceschi
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esconder a verdadeira face de um sistema
educacional baseado no tecnicismo e no
automatismo. Não havia espaço para a criação,
sendo que a cultura das artes das crianças terminou
por ser direcionada para a representação de deveres
cívicos, de confraternizações formais, de datas
festivas do calendário nacional, sempre com o
objetivo de uniformizar desumanamente a formação
dos estudantes.
Com o enfraquecimento do Regime Militar e
sua posterior aniquilação, a arte voltou a ganhar
espaço no país, impulsionada pelos movimentos pósmodernistas, como a proposta triangular, que
segundo Barbosa (1994) postula que o ensino de arte
deve ocorrer através de três eixos: o estudo histórico
da arte, a leitura, intepretação e compreensão da obra
de arte e o fazer artístico em si, enquanto criação.
Cursos de mestrado e doutorado foram
criados, e nos últimos anos da década de 80, mais de
cem trabalhos acadêmicos sobre arte relacionada a
alguma especificidade foram publicados. Também
nasce a idealização dos Parâmetros Curriculares
Nacionais, que agora incluiriam a arte na educação
de maneira oficial e irrevogável, pelo menos em
teoria, dando também suporte metodológico para o
ensino de arte em sala de aula.
RCNEI – As proposições do Referencial Curricular
Nacional para a arte na Educação Infantil
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Em primeiro lugar deve-se esclarecer que os
Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil não são um estabelecimento rígido para o
trabalho educacional com crianças. A intenção
desses documentos é servir de guia, como forma de
orientação e sugestão de matérias e metodologias a
serem utilizadas no intercurso escolar.
A organização do Referencial possui
caráter instrumental e didático,
devendo
os
professores
ter
consciência, em sua prática educativa,
que a construção de conhecimentos
se processa de maneira integrada e
global e que há inter-relações entre os
diferentes eixos sugeridos a serem
trabalhados com as crianças. Nessa
perspectiva, o Referencial é um guia
de orientação que deverá servir de
base
para
discussões
entre
profissionais de um mesmo sistema de
ensino ou no interior da instituição, na
elaboração de projetos educativos
singulares e diversos. (RCNEI, 1998,
p. 9)

Trata-se de uma reunião de três documentos,
sendo que o último, Conhecimento de Mundo, se
subdivide em Linguagem oral e Escrita, Movimento,
Natureza e Sociedade, Matemática, Música e Artes
Visuais.
Salientemos,
portanto,
que
dessas
ramificações do terceiro volume, nos interessam três,
já que estamos interessados nas formas e objetivos
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da incorporação da arte ao ensino escolar:
Movimento, Música e Artes Visuais, sendo as outras
não propriamente âmbitos artísticos, embora possam
perfeitamente se relacionar com o universo artístico,
dependendo isto da capacidade de articulação
interdisciplinar do professor.
PCN – As proposições dos Parâmetros
Curriculares Nacionais em Arte na Educação
Infantil
Esses documentos trazem ao educador
noções como o fato de que a arte é o instrumento
capaz de gerar um ambiente ideal e servir como
veículo para a subjetivação conjugada ao universo
externo, ou seja, tem o poder de fazer com que o
indivíduo engrandeça seus horizontes perceptivos,
sensórias, reflexivos e imaginativos. Segundo os
idealizadores dos Parâmetros Curriculares Nacionais
(1997), é a arte aquela que pode abrir os olhos das
crianças e permitir-lhes um melhor desfrutar do
conhecimento exposto pelas outras disciplinas. Além
disso, sendo a arte um objeto histórico por excelência,
inserido num contexto social que sempre dialoga
(mesmo que negativamente, em alguns casos) com o
local e o global, é ela que permitirá aos alunos
estabelecerem conexões com outras culturas,
fazendo com que desde cedo os indivíduos tentam
contato com a multiplicidade de facetas das tradições
dos mais diversos povos.
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É muito interessante notar a forma como esses
documentos caracterizam o reconhecimento da arte
por um indivíduo de uma maneira muito aberta,
completamente oposta à rigidez conservadora de
conceitos de arte mais fechados e muito específicos.
Segundo o texto, “para um cientista uma fórmula pode
ser ’bela’, para um artista plástico, as relações entre
a luz e as formas ‘são problemas a serem resolvidos
plasticamente’” (PCN – Arte, 1997, p. 27).
Conhecendo a arte de outras culturas,
o aluno poderá compreender a
relatividade dos valores que estão
enraizados nos seus modos de pensar
e agir, que pode criar um campo de
sentido para a valorização do que lhe
é próprio e favorecer abertura à
riqueza e à diversidade da imaginação
humana. Além disso, torna-se capaz
de perceber sua realidade cotidiana
mais
vivamente,
reconhecendo
objetos e formas que estão à sua volta,
no exercício de uma observação
crítica do que existe na sua cultura,
podendo criar condições para uma
qualidade de vida melhor. Uma função
igualmente importante que o ensino da
arte tem a cumprir diz respeito à
dimensão social das manifestações
artísticas. A arte de cada cultura revela
o modo de perceber, sentir e articular
significados e valores que governam
os diferentes tipos de relações entre
os indivíduos na sociedade. A arte
solicita a visão, a escuta e os demais
Rosangela Franceschi
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sentidos como portas de entrada para
uma compreensão mais significativa
das questões sociais. Essa forma de
comunicação é rápida e eficaz, pois
atinge o interlocutor por meio de uma
síntese ausente na explicação dos
fatos. (PCN – Arte, 1997, p. 14).

Esse trecho demonstra satisfatoriamente a
preocupação dos idealizadores dos Parâmetros
Curriculares Nacionais de Arte de fazerem com que
os educadores se preocupem intensamente com a
necessidade de utilizar a arte como um meio
unificador, de coesão entre culturas e povos, de
despertar a empatia pelo desconhecido, eliminando
possíveis preconceitos, já que ideias equivocadas e
imediatistas surgem justamente quando não sabemos
como interpretar o outro e queremos impor nossas
próprias visões de mundo sobre esse outro, criando
imagens negativas que se reforçam através dos
estereótipos. A arte então, nesse sentido, deve ser
entendida como uma forma de estabelecer conexões
entre diversas tradições, de permitir o contato com
aquele que está distante, seja num estado diferente
do país, num país vizinho ou mesmo num outro
continente.
A relação entre a arte e a constituição do saber
Uma função igualmente importante
que o ensino da arte tem a cumprir diz
respeito à dimensão social das
manifestações artísticas. A arte de
cada cultura revela o modo de
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perceber, sentir e articular significados
e valores que governam os diferentes
tipos de relações 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. Essa forma de
comunicação é rápida e eficaz, pois
atinge o interlocutor por meio de uma
síntese ausente na explicação dos
fatos. A arte também está presente na
sociedade em profissões que são
exercidas nos mais diferentes ramos
de atividades; o conhecimento em
artes é necessário no mundo do
trabalho
e
faz
parte
do
desenvolvimento profissional dos
cidadãos. (PCNs ARTE,1997)

A arte enquanto instrumento de suplantação da
transferência automatizada do saber
Não é de todo simples conseguir traçar linhas
que unam o conhecimento tradicional transmitido no
ambiente escolar ao conhecimento estético ligado a
produção artística. Educar, como se sabe, é uma
forma de passar adiante a cultura humana, os
saberes arquivados pelas gerações anteriores, como
uma maneira de perpetuar essas descobertas e
compreensões sobre a realidade. Não teríamos
chegado ao grau civilizatório que nos encontramos
atualmente se tivéssemos que descobrir tudo do zero
a cada nova geração. A educação é o meio de unir o
Rosangela Franceschi
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conhecimento do passado num tempo presente com
o objetivo de construir um futuro favorável.
A princípio, poderíamos ainda retrucar,
dizendo que tal reflexão em nada se
difere do modo de pensar da tradição:
partir-se do ser humano para, então,
refletir sobre o ser dos entes. Contudo,
para Heidegger, o conceito, advindo
da razão, não estaria em oposição à
coisa, como ocorre na Modernidade,
mas ele seria a “manifestação” positiva
da própria essência da coisa. Em
outros termos, principiar com a análise
do ser do ser humano para se chegar
a uma possível compreensão do Ser
não significa ter como fundamento um
sujeito
puro,
com
um
olhar
completamente desinteressado, como
é o olhar da ciência, com vistas à
apreensão da coisa em si. Entretanto,
diferente dessa abstração a que se
detinham
alguns
pensadores
modernos, esse seria, da parte de
Heidegger, “um progressivo esforço de
concretizar, esforço devido ao qual se
manifestam em primeiro plano as
dimensões efetivas desse ‘sujeito’
que, na perspectiva transcendental, se
concebe como o sujeito ‘puro’. Mas o
‘espírito vivente é essencialmente
histórico’” (PEREIRA, 2013, p.3)

A estética é um tipo de conhecimento que se
opõe ao conhecimento filosófico e científico. Está
intensamente conectada com o social através do
Rosangela Franceschi

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

1157

sensorial. Se uma criança desenha uma casa, sua
família, ou qualquer outra coisa com correspondência
no mundo real, ela está, mesmo que não de todo
conscientemente, expressando sua visão sobre o
meio em que vive, caracterizando os traços históricos
de seu tempo, seja por comportamento, por
vestimentas, por colorações, por graus de
importância dados a certos personagens, enfim,
muitas outras pistas poderiam ser citadas. Como
afirma Konder (1989), a arte se coloca como um modo
de estimular nossa autoconfiança, por meio da
convicção induzida de que nossa sensibilidade é
capaz de encarar novos desafios, novas proposições,
forçando-nos a procurar uma interpretação pessoal
da realidade.
Como defende Vásquez (1983), a concepção
de arte como uma forma específica de conhecimento
contraposta à ciência é uma ideia que chegou ao
ponto mais alto de desenvolvimento nos estudos
marxistas, como mostraria Lukács (1988), afirmando
que embora distintas, arte e ciência nascem de uma
necessidade humana em comum: a de entender o
mundo que o cerca. Tertulian expõe essa ideia
dialeticamente, como demonstra o excerto a seguir:
[...] a ciência seria, por definição, um
reflexo
desantropomorfizante
da
realidade (tendente a um coeficiente
elevado de objetividade e ao
desaparecimento de todo traço de
antropomorfismo em seus resultados),
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enquanto a arte se singulariza na
constelação do espírito humano, por
sua
função
de
reflexo
antropomorfizante da existência. [...]
Enquanto na ciência todas as relações
reais aparecem sob uma forma
conceitual, abstratamente racional, na
arte elas aparecem através de uma
representação
sensível,
imediatamente evocadora. [...] Os
caminhos são diferentes, mas tanto o
reflexo científico quanto o reflexo
artístico encontram o ponto de partida
nas
mesmas
contradições
da
realidade social. A superação tanto do
singular quanto do universal na
particularidade, reflete o caráter ativo
e criativo do sujeito na luta contra as
formas de alienação vigentes e
expressa os mais profundos, mais
secretos e os mais dificilmente
acessíveis
movimentos
da
subjetividade, as ‘sínteses’ afetivas e
intelectuais feitas pela “consciência de
si” que transcendem uma experiência
empírica. TERTULIAN (2008, p.62-87106)
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A BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Sandro Luís de Oliveira Alves

INTRODUÇÃO
A história do homem e da educação das
novas gerações é repleta de questões a respeito
da natureza da sociedade e de como o mundo
social é organizado. Participar de um debate como
esses pode ser muito interessante. Afinal, as
questões discutidas referem-se a temas do dia-a-dia.
O desenvolvimento cultural que dá sentido à
educação acontece ao longo da história humana e
adquire características comuns a todos os grupos
sociais. Esse desenvolvimento não ocorre de modo
suave e sempre progressivo, mas por meio de
situações de conflito. Além disso, a construção da
cultura é um processo contraditório. Ao mesmo
tempo em que amplia a capacidade humana para
agir, condiciona seus semelhantes, obrigando-os a
obedecerem a determinadas regras e a adotarem
certos valores coletivamente elaborados. O objetivo
principal deste trabalho é
compreender mais
claramente que a brincadeira e cultura infantil são
instrumentos indispensáveis na educação infantil
As atividades lúdicas infantis são muito
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variadas e a maioria delas estão intimamente
ligadas às brincadeiras difundidas pela família, pelos
grupos de crianças da comunidade em que vivem
de colegas da escola, e também por influências
contemporâneas que colocam em evidência este ou
aquele brinquedo.
A brincadeira na educação infantil é
indispensável na prática da didática, metodologia
e prática pedagógica além de ser um componente
relevante de propostas curriculares, dando
compreensão de situações e de estímulos dentro do
papel pedagógico.
Os jogos na educação infantil devem ser
considerados como formas privilegiadas de
desenvolvimento e apropriação do conhecimento pela
criança e, da construção do artefato lúdico,
proporcionado pelos jogos e brincadeiras que norteia
todo o processo de desenvolvimento da criança no
início de sua fase de escolaridade.
BRINCAR
Segundo Kishimoto para que as crianças
possam exercer sua capacidade de criar
é
importante que haja riqueza e diversidade nas
experiências que
lhes são
oferecidas
nas
instituições, sejam elas mais voltadas às brincadeiras
ou às aprendizagens que ocorrem por meio de
uma intervenção direta.
A brincadeira é uma linguagem infantil que
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mantém um vínculo essencial com aquilo que é o
“não - brincar”. Se a brincadeira é uma ação que
ocorre no plano da imaginação, isto implica que
aquele que brinca tenha o domínio da linguagem
simbólica, há uma diferença existente entre a
brincadeira e a realidade imediata que lhe
forneceu conteúdo para realizar-se. Nesse sentido,
para brincar é preciso apropriar-se de elementos da
realidade imediata de tal forma a atribuir-lhe novos
significados.
Essa peculiaridade da realidade ocorre por
meio da articulação entre a imaginação e a imitação
da realidade. Toda brincadeira é uma imitação
transformada, no plano das emoções e das ideias,
de uma realidade anteriormente vivenciada.
Isso significa que uma criança que, por
exemplo, bate ritmicamente com os pés no chão
e imagina-se cavalgando um cavalo, está orientando
sua ação pelo significado da situação e por uma
atitude mental e não somente pela percepção
imediata dos objetos e situações. No ato de
brincar, os sinais, os gestos, os objetos e os
espaços valem e significam outra coisa daquilo que
aparentam ser. Ao brincar as crianças recriam e
repensam os acontecimentos que lhes deram origem,
sabendo que estão brincando.
O principal indicador da brincadeira,
entre as crianças, é o papel que
assumem enquanto brincam. Ao
adotar outros papéis na brincadeira,
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as crianças agem frente à realidade
de maneira não-literal, transferindo
e substituindo suas ações cotidianas
pelas ações e características do papel
assumido, utilizando-se de objetos
substitutos.

A brincadeira favorece a auto-estima das
crianças, auxiliando-as a superar progressivamente
suas aquisições de forma criativa. Brincar contribui,
assim, para a interiorização de determinados
modelos de adulto, no âmbito de grupos sociais
diversos. Essas significações atribuídas ao brincar
transformam-no em um espaço singular de
constituição infantil. Nas brincadeiras, as crianças
transformam os conhecimentos que já possuíam
anteriormente em conceitos gerais com os quais
brincam.
Por
exemplo,
para
assumir um
determinado papel numa brincadeira, a criança deve
conhecer algumas de suas características.
Seus conhecimentos provêm da imitação de
alguém ou de algo conhecido, de uma experiência
vivida na família ou em outros ambientes do relato
de um colega ou de um adulto, de cenas assistidas
na televisão, no cinema ou narradas em livros,
etc. A fonte de seus conhecimentos é múltipla, mas
estes se encontram, ainda, fragmentados.
É no ato de brincar que a criança estabelece
os diferentes vínculos entre as características do
papel assumido, suas competências e as relações
que possuem com
outros
papéis, tomando
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consciência disto e generalizando para outras
situações. Para brincar é preciso que as crianças
tenham certa independência para escolher seus
companheiros e os papéis que irão assumir no
interior de um determinado tema e enredo, cujos
desenvolvimentos dependem unicamente da vontade
de quem brinca.
Pela oportunidade de vivenciar brincadeiras
imaginativas e criadas por elas mesmas, as crianças
podem acionar seus pensamentos para a resolução
de problemas que
lhe são importantes e
significativos. Propiciando a brincadeira, portanto,
cria-se um espaço no qual as crianças podem
experimentar o mundo e internalizar uma
compreensão particular sobre as pessoas, os
sentimentos e os diversos conhecimentos.
O brincar apresenta-se por meio de várias
categorias de experiências que são diferenciadas
pelo uso do material ou dos recursos
predominantemente implicados. Essas categorias
incluem: o movimento e as mudanças da percepção
resultantes essencialmente da mobilidade física das
crianças; a relação com os objetos e suas
propriedades físicas assim como a combinação e
associação entre eles; a linguagem oral e gestual
que oferecem vários níveis de organização a serem
utilizados para brincar; os conteúdos sociais, como
papéis, situações, valores e atitudes que se
referem à forma como o universo social se
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constroem; e, finalmente, os limites definidos pelas
regras, constituindo-se em um recurso fundamental
para brincar.
Estas categorias de experiências podem ser
agrupadas em três modalidades básicas, quais
sejam brincar de faz-de-conta ou com papéis,
considerada como atividade fundamental da qual se
originam todas as outras; brincar com materiais de
construção e brincar com regras. As brincadeiras de
faz-de-conta, os jogos de construção e aqueles que
possuem regras, como os jogos de sociedade
(também chamados de jogos de tabuleiros), jogos
tradicionais, didáticos, corporais, etc., propiciam a
aplicação dos conhecimentos infantis por meio da
atividade lúdica. É o adulto, na figura do professor,
portanto, que, na instituição infantil, ajuda a
estruturar o campo das brincadeiras na vida das
crianças.
Conseqüentemente é ele que organiza sua
base estrutural, por meio da oferta de determinados
objetos, fantasias, brinquedos ou jogos, da
delimitação e arranjo dos espaços e do tempo para
brincar. Por meio das brincadeiras os professores
podem observar e constituir uma visão dos
processos de desenvolvimento das crianças em
conjunto e de cada uma em particular, registrando
suas capacidades de uso das linguagens, assim
como de suas capacidades sociais e dos recursos
afetivos e emocionais que dispõem.
Sandro Luís de Oliveira Alves

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

1167

Cabe ao professor organizar situações para
que as brincadeiras ocorram de maneira diversificada
para propiciar às crianças a possibilidade de
escolherem
os
temas,
papéis,
objetos e
companheiros com quem brincar ou jogar de regras
ou de construção, para assim elaborarem de forma
pessoal e
independente
suas
emoções,
sentimentos, conhecimentos e regras sociais. É
preciso que o professor tenha consciência que na
brincadeira as crianças recriam e estabilizam aquilo
que sabem sobre as mais diversas esferas do
conhecimento, em uma atividade espontânea e
imaginativa.
Nessa perspectiva não se deve confundir
situações nas quais se objetiva determinadas
aprendizagens relativas a conceitos, procedimentos
ou atitudes explícitas com aquelas nas quais os
conhecimentos são experimentados, de uma maneira
espontânea e destituídos de objetivos imediatos
pelas crianças. Pode-se, entretanto, utilizar os
jogos, especialmente àqueles que possuem regras,
como atividades didáticas. É preciso, porém, que
o professor tenha consciência que as crianças não
estarão brincando livremente nestas situações, pois
há objetivos didáticos em questão.
O QUE É BRINCAR?
Brincar é um verbo intransitivo, que segundo
o dicionarista Aurélio Buarque de Holanda Ferreira,
quer dizer divertir-se infantilmente, divertir-se,
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entreter-se. De modo que podemos observar que o
ato de brincar não significa apenas recrear, é
muito mais, pois é na verdade uma das formas mais
complexas em que a criança tem de se comunicar
com o mundo a sua volta e consigo mesma. O
ato de brincar altera-se, evolui e é assim de
acordo com os interesses próprios de cada faixa
etária, bem conforme as necessidades de cada
criança e também em concordância com os valores
sociais a qual pertence.
O brincar é importante porque incentiva a
utilização de brincadeiras e jogos. Segundo Oliveira
(2002) quando brincamos exercitamos nossas
potencialidades, adquirimos conhecimento sem
estresse e sem medo, desenvolvemos a
sociabilidade, cultivamos a
sensibilidade, nos
desenvolvemos intelectualmente, socialmente e
emocionalmente.
A criança mantém vivo algo que se perdeu
na história da modernidade e que tem como
paralelo o que os intelectuais identificam como a crise
da experiência. Nos escritos benjaminianos é farta
a referência a uma “perda da experiência”, que
pode estar vinculada a um trauma causado pela
primeira guerra mundial, mas que também pode
ser entendido como um resultado de um processo
histórico que culminou na formação da percepção
moderna do mundo, a partir de determinadas
estruturas de trabalho e da aplicação generalizada
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da técnica para fins de exploração da natureza e dos
homens.
Entender essa perda implica explicitar alguns
aspectos da modernidade, na passagem do
sagrado ao profano, na perda de referências
coletivas, substituídas pela vivência individual e
solitária do homem moderno. Benjamin (1984) trata
esses aspectos em vários de seus escritos, no sentido
de precisar em que se constitui a vivência moderna,
em confronto com a experiência histórica e
comunitária dos antigos.
Brincar e aprender são úteis e facilita e muito.
Pais, educadores e as próprias crianças devem
estar conscientes de que não é o preço nem a
qualidade de brinquedos que garantem a diversão.
Brinquedos e objetos simples podem proporcionar
momentos de muita alegria e aprendizagem e basta
usar a criatividade, para que isso aconteça. Há uma
grande preocupação com a formação da criança,
onde pais e educadores buscam meios de torná-las
responsáveis,
equilibradas,
atenciosas,
“trabalhadeiras” e esquecem-se de que o brincar
pode, justamente, ser uma ferramenta para que a
criança desenvolva essas qualidades, portanto
brincar é também um ato de aprendizagem.
Lembrando sempre que o brincar é tão
relevante para criança quanto o trabalho é
necessário para o
adulto,
por
isso
com
intencionalidade educativa, ou não, de um modo
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geral, ele traz os dados do cotidiano para um fazer
ativo, refazendo-os ao relacioná-los com o
imaginário, ao brincar e experimentar o mundo dentro
do seu contexto sócio cultural a criança constrói o
seu fazer, repercutindo no futuro, o que seria a própria
essência da vida.
CONCLUSÃO
Devemos considerar as contribuições dos
jogos, brincadeiras no desenvolvimento da criança,
bem como a sua relevância para que ela própria
construa seu conhecimento. Considerando que as
necessidades e o desenvolvimento das crianças
podem ser objeto de discussão e reflexão no C.E.I
(Centro
de
Educação
Infantil),
e em
estabelecimentos de educação infantil com
envolvimento de todos os educadores (professores,
funcionários, direção, pais) para orientar a
construção de seus projetos pedagógicos.
A brincadeira representa apenas um dos
vários aspectos que revelam as crianças como
participantes ativos
nos
processos
de
estabelecimento de regras sociais e valores que
regulam suas relações sociais entre pares e
contribuem para a constituição de uma cultura
infantil.
Esperamos que a abordagem feita possa servir
de fundamentação para que professores que
queiram inovar sua prática, tenham nos jogos e
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brincadeiras aliados permanentes, dentro da cultura
infantil possibilitando às crianças uma forma de
desenvolver as suas habilidades intelectuais, sociais
e físicas, de forma prazerosa e participativa, uma vez
que os jogos e brincadeiras são de grande
contribuição para o processo de ensino e
aprendizagem.
Para que as etapas de construção do
conhecimento ocorram, é importante a estimulação
através dos jogos e brincadeiras, pois a criança
sente prazer em brincar. Por meio deles a criança
passa a conhecer a si mesma e os papéis de
outras pessoas na sociedade. Os jogos e
brincadeiras
realmente
contribuem
para
a
construção da inteligência,desde que sejam usados
em
atividade
lúdica
prazerosa
e
com
questionamentos do professor, respeitando as etapas
de desenvolvimento intelectual da criança. Os
benefícios de uma infância bem vivida em termos
fazem-se sentir ao longo da existência do indivíduo.
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EDUCAÇÃO INFANTIL: CONTEXTUALIZANDO AS
LINGUAGENS DA ARTE
Sara Vergínia Pereira Carbone

RESUMO
Este artigo tem como objetivo contextualizar a arte no
mundo em que vivemos e definir suas funções na
escola. Uma abordagem da arte como fonte de
conhecimento, procura justificar seu lugar como
disciplina na escola, enfatizando sua importância na
vida humana. A expressão artística promove a
articulação entre o cognitivo e o afeto, em se tratando
de crianças pequenas, elas demonstram uma
naturalidade maior, facilitando essa expressão, pois a
brincadeira se faz presente o tempo todo e através do
contato com as imagens, elas se comunicam
facilmente através das linguagens artísticas. O
caminho metodológico utilizado foi a pesquisa
bibliográfica. A arte na escola pode ser vista e
trabalhada como uma grande ferramenta capaz de
estimular e salientar as peculiaridades criativas dos
educandos, bem como de promover a aprendizagem
na diversidade por meio do contato, da aceitação e da
troca das diferenças.
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Palavras- chave: Criança. Educação Infantil. Arte.
Linguagens.
ABSTRACT
This article aim to contextualize art in the world in
which we live and to define its functions in school. An
approach to art as a source of knowledge seek to
justify its place as a discipline in school, emphasizing
its importance in human life. Artística express promote
the link age between cognition and affection, in the
case of small children, they show a greater
naturalness, facilitating this expression, since play
takes place all the time and throughcontact with the
images the yeasily communicate through artistic
languages. The methodological path used was
bibliographical research. Art at school can be seen
and worked on as a great tool capable of stimulating
and highlighting the creative peculiarities of learners,
as well as of promoting learning in diversity
throughcontact, acceptance and exchange of
differences.
Keywords: Child. Child education. Art. Language.
INTRODUÇÃO
A Arte está presente no mundo desde o
surgimento da humanidade a partir das primeiras
manifestações gráficas, representadas nas paredes
das cavernas. Em nossa vida, podemos perceber
quando reagimos ás experiências sensoriais que
estabelecemos com o mundo, numa linguagem
Sara Vergínia Pereira Carbone
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própria, a arte precisa ser desenvolvida pela
sensibilidade e capacidade das pessoas analisarem,
selecionar, classificar, identificar, generalizar, e
sintetizar
tudo
o
que
está
à sua volta, traduzindo significados e elementos do
seu desenvolvimento da intelectualidade, emoções,
percepções e vida social.
A manifestação artística pode se realizar em
diversas formas, como música, desenhos, dança e
poesia. Essas formas são elementos da cultura de
uma sociedade, e devem estar sempre presentes na
vida das pessoas. Por isso, a escola deve utilizar a
arte como meio de aprendizagem desde a Educação
Infantil, pois é a partir da infância que esses
conhecimentos devem ser adquiridos e com
elementos que despertam e expressam sentimentos,
imaginação e criação.
Neste sentido, o estudo da arte permite ao
aluno uma maior abertura criativa, o que pode auxiliálo nas diversas situações e em todas as atividades
escolares. É interessante pensar que o único lugar
onde a maioria dos indivíduos possa apropriar-se e
fazer arte seja nas escolas. Sendo assim, foi
necessária a análise da forma de como é conduzido
esse ensino nas escolas de Educação Infantil, sendo
que ao mesmo tempo, vivemos um momento
marcado pelo desafio de mudanças na prática
docente e da compreensão da arte na escola e na
sociedade.
Sara Vergínia Pereira Carbone
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O principal objetivo deste artigo é
contextualizar a arte no mundo em que vivemos,
como também definir suas funções na escola. E os
objetivos específicos são contextualizar a criança e a
arte, sua aplicação na Educação Infantil. E também
tem a intencionalidade de responder a seguinte
problematização: Como trabalhar com a arte na
educação infantil de modo a contribuir para o
enriquecimento do repertório das crianças?
A CRIANÇA E A ARTE
A arte é algo difícil de definir, como é defendido
por Reis (2003) em que a considera um dos
fenômenos humanos mais difícil de definir não só pela
riqueza das suas características, mas também pela
forma como tem sido encarada ao longo dos tempos.
Também estará incluído, nesta fase inicial a relação
de educação artística e formação estética, neste
ponto e de acordo com Sousa (2003), a Arte sublinha
a importância que a dimensão artística tem para a
educação, pois envolve várias dimensões desde
biológicas, afetivas, cognitivas, sociais e motoras da
personalidade de uma forma harmoniosa.
A apropriação da cultura é um processo
fundamental no desenvolvimento infantil, pois permite
que as crianças compreendam muito de seu contexto
histórico e cultural. Pela arte “as culturas exprimem o
seu ‘sentimento de época’, isto é, a forma como
sentem a sua realidade num dado momento. Aquilo
que chamamos de ‘personalidade cultural’, encontra
Sara Vergínia Pereira Carbone
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na arte um meio poderoso para se expressar e se
tornar objetivo” (DUARTE JR., 2005,69). Daí a
importância do trabalho com a cultura local, para
ajudar a criança a apropriar-se do que é seu – de seu
país, etnia, região, lugar social. Só assim ela poderá
compreender e, mais importante, se inserir em seu
universo sociocultural.
Vygotsky
(2009)
considera
que
as
possibilidades educativas na escola são incontáveis.
Para esse pensador, a educação de modo geral visa
a uma ampliação dos âmbitos da experiência pessoal
e limitada, fazendo conexão entre o psiquismo da
criança e outras experiências por ela apreendidas,
ampliando sua rede de convivências.
As crianças atuam em um mundo marcado
culturalmente e, desde que nascem, compartilham
das formas de viver e de pensar dos adultos. Elas
constroem suas experiências, em meio a objetos e
fenômenos criados pelas gerações anteriores,
integram os seus significados e as ressignificam no
estabelecimento de outras relações; faz isso tudo por
meio de linguagens.
É na relação com o outro que a criança
vai se apropriando das significações
socialmente
construídas.
Desse
modo, é o grupo social que por meio
das linguagens e das significações
possibilita o acesso a formas culturais
de perceber e estruturar a realidade. A
partir de suas relações com o outro, a
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criança reconstrói internamente as
formas
culturais
de
ação
e
pensamento. (FONTANA & CRUZ,
1997, P.60).

O trabalho com a arte é revelador e dá
subsídios para conhecermos melhor a criança e sua
realidade cognitiva, afetiva, entre outras. Isso faz da
arte parte importante e essencial no processo de
desenvolvimento infantil e nos leva a uma reflexão
sobre a necessidade de se compreender melhor este
universo tão fascinante e ainda pouco explorado na
escola. Portanto, a disciplina de arte deve promover
vivencias que englobem aspectos técnicos e ao
mesmo tempo criativos das diversas linguagens
expressivas a serem trabalhadas (música, teatro,
dança e artes visuais), realizando uma interconexão
entre elas e as experiências e necessidades que as
crianças possuem.
O ENSINO DA ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O Referencial Curricular Nacional de Educação
Infantil é um documento direcionado para as creches
e pré-escolas. De acordo com o documento, quando
se trabalha artes visuais na educação infantil
devemos tomar cuidados no que diz respeito a
peculiaridades e esquemas de conhecimentos
próprios de cada faixa etária. Isso quer dizer que: “o
pensamento, a sensibilidade, a imaginação, a
percepção, a intuição e a cognição da criança devem
ser trabalhados de forma integrada, visando a
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favorecer o desenvolvimento das capacidades
criativas das crianças” (RCNEI, 1998, p.91)
Tais
orientações
trouxeram
inegável
contribuição para que se valorizasse a produção
criadora infantil, mas o princípio revolucionário que
advogava a todos, a necessidade e a capacidade da
expressão artística aos poucos se transformou em
uma arte livre, sem nenhum tipo de intervenção, no
qual a aprendizagem das crianças pode evoluir muito
pouco. Surge a constatação de que o
desenvolvimento artístico é resultado de formas
complexas de aprendizagem e, portanto, não ocorre
automaticamente à medida que a criança cresce.
A arte segundo Vygotsky (2009), é o
movimento da reflexão humana sobre o pensamento
emotivo que nos move, é criação e recriação de todo
contexto macrossocial que envolve o homem em sua
complexidade, é instrumento pedagógico de
percepção e aconchego da realidade e das
frustrações humanas. Segundo o autor, este
movimento de compreender a arte como instrumento
de construção humana, sinaliza para uma educação
epistemológica e sensível no processo de construção
psicointelectual da criança.
A imaginação é para a criança um espaço de
liberdade e de decolagem em direção ao possível,
quer realizável ou não. A imaginação da criança
move-se junto com o novo que ela vê por todo o lado
no mundo. Algumas habilidades auxiliadas pela arte,
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apontadas pela pesquisadora Rubio são: o
aprendizado da escrita (uma vez que requer
imaginação), o improviso e a capacidade de lidar com
situações difíceis. E prossegue nesta vertente:
A vivência da arte possibilita: um
trabalho com diferença, o exercício da
imaginação, da descoberta e da
invenção, a autoexpressão, novas
experiências
perceptivas,
a
experimentação da pluralidade de
valores,
sentidos,
intenções,
propostas e pesquisas, revelando a
sua relação com o pensamento
contemporâneo
Um
programa
educacional, que traz a arte como
proposta, valoriza a organização do
mundo da criança e do jovem, sua
autocompreensão, assim como o
relacionamento com o outro e com o
meio, componentes estes resultantes
de um trabalho que contextualiza o
sentido do lúdico, do jogo, do fazer,
com uma ação mais significante do
que os resultados (RUBIO, 2003, p.
46),

Já Alencar ressalta a importância de se criar
um espaço para a imaginação e fantasia, pois eles
auxiliam no desenvolvimento psicológico das crianças
e com isso dar o exemplo do Japão no qual as artes
são consideradas fundamentais, principalmente na
educação infantil, as crianças desenvolvem diversas
atividades artísticas o que resulta a inexistência de
problemas de aprendizagem. E notória a necessidade
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de se conscientizar o professor de sua
responsabilidade em promover condições favoráveis
ao desenvolvimento do auto conceito de todos os
alunos e o cuidado que deve ter no sentido de não
valorizar apenas o bom desempenho acadêmico “não
e raro o professor desqualificar aqueles alunos cujo
desempenho esta aquém do desejável” (ALENCAR,
1990, p.50).
AS LINGUAGENS ARTÍSTICAS UTILIZADAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Rabiscando, correndo , pintando, chorando,
pulando, são exatamente assim que as crianças
começam a interagir com o mundo, cada uma com
seu jeito e maneira de se expressar, o que implica na
formulação de sua arte, ela expõe o que está sentindo
no momento, sua personalidade e tudo isso baseado
em suas experiências ou na realidade a sua volta.
Com a utilização da arte no cotidiano escolar,
a criança poderá aprender de forma lúdica, tornando
o ambiente escolar mais envolvente e agradável,
sendo que o educador terá a possibilidade de
contribuir afetiva e cognitivamente para o
desenvolvimento da criança. A criança, por sua vez,
e por intermédio da arte, representa seus desejos,
expressa seus sentimentos e coloca em destaque sua
personalidade.
Sendo a arte uma linguagem que tem no
caráter dialógico um de seus principais fundamentos,
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considero que o fornecimento de um quadro de
referências em arte é uma das maneiras mais ricas de
alimentar a imaginação infantil e de abrir
possibilidades individuais de criação. Em relação à
linguagem verbal, essa questão já vem sendo
discutida há algum tempo, considerando -se o
“convívio com o gênero literário como caminho
necessário a ser percorrido se se pretende
desenvolver capacidade de expressão”. (GERALDI,
op. cit., p. 66)
A prática das linguagens artísticas na escola,
focando a Educação Infantil, proporciona à criança
uma maior possibilidade de expressão, onde ela cria
símbolos que ajudam a expressar suas ideias, seja
através de sons, de desenhos, falas, movimentos...
Quando estimulada a usar a simbolização, a criança
busca suas ideias, usa sua imaginação, aumentando
seu processo e capacidade criadora e essa está
interligada ao desejo de comunicar-se, expressar-se.
O que se percebe é uma rede, onde comunicação e
expressão estão ligados a simbolização e vice-versa.
A arte na Educação Infantil tem um grande
espaço e importância, pois as possibilidades de
aprendizagem acontecem por meio do cotidiano das
crianças. Dentre as linguagens da Arte, a pesquisa
discorrerá sobre o desenho, a música, a dança e o
teatro.
O DESENHO
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O desenho na sua forma mais inicial, que
aparece nos primeiros rabiscos das crianças, precisa
ser entendido como algo transitório e em evolução,
mas com identidade e significação para a criança que
desenha pelo prazer que a ação de desenhar
proporciona. Sans (2014, p. 46) comenta que
“dificilmente, os adultos valorizam essa etapa de
grafismo infantil, mas é, por meio dessa fase, que a
criança obtém a autoconfiança necessária para
progredir com maior vigor às etapas seguintes”.
Assim sendo, sua importância no cotidiano
infantil, colaborando com matérias denominadas
fundamentais, não sendo apenas uma mera atividade
escolar ou um passa tempo. Quando a criança
desenha, cria pontes entre o mundo real e o
imaginário, expressando suas concepções e
percepções do mundo no qual está inserida.
Além disso, o desenho permite à criança
retratar em diferentes dimensões, suas experiências
pessoais em busca da sua própria identidade Ele
ainda revela uma forma de se expressar e contribui
em vários aspectos, entre eles: coordenação motora,
visão, movimentos das mãos, organização do
pensamento, construção das noções espaciais e
outros aspectos cognitivos muito importantes para a
alfabetização.
Por meio do desenho a criança retrata suas
experiências na busca da própria identidade, sendo
uma forma de se expressar no seu dia a dia. Quando
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a criança desenha, trabalha com a linguagem,
conhecimento e imaginação, e isso ajuda na
formação da sua subjetividade, além de ser possível
identificar como a criança percebe o contexto social e
histórico, a qual está inserida.
Segundo Pillar (2006), aqui como nos outros
campos o objetivo não deve ser a formação de
desenhistas profissionais e de especialistas, trata-se
de dar a cada um os meios de expressar-se e, através
disso, de dotá-lo dos instrumentos sensoriais e
mentais necessários para as suas relações com o
mundo. Por isso, a necessidade de um profissional
qualificado na área das artes.
A MÚSICA
Presente em diversas atividades da vida
humana, a música se apresenta também de muitas
formas no contexto da educação infantil. Podemos
ver isso nas diversas situações, como nos momentos
de chegada, hora do lanche, nas comemorações
escolares como danças, nas recreações e
festividades em geral. E não é diferente na vida das
crianças em suas relações com o mundo. Inserir a
música como forma de linguagem, é crer na
possibilidade de orientar o professor não especialista
para esse trabalho e assumir integralmente a
importância da música, como atividade presente na
construção do conhecimento e da emoção.
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A musicalização na educação de crianças
proporciona um benefício que se pode até considerar
como o mais importante: estimula áreas do cérebro
que outras linguagens não desenvolvem. Isso
ocasiona uma forte contribuição também em outros
aspectos, como os de percepção, tanto sonora
quanto espacial. Crianças podem aprender
matemática e serem alfabetizadas com a ajuda de
sons. O raciocínio lógico também é estimulado, assim
como a capacidade inventiva.
Outra atividade interessante é a sonorização
de histórias. Para fazê-lo, as crianças precisam
organizar de forma expressiva o material sonoro,
trabalhando a percepção auditiva, a discriminação e
a classificação de sons (altura, duração, intensidade
e timbre). Os livros de história só com imagens são
muito interessantes e adequados para esse fim.
Neste caso, após a fase de definição dos materiais, a
interpretação do trabalho poderá guiar-se pelas
imagens do livro, que funcionará como uma partitura
musical. Os contos de fadas, a produção literária
infantil, assim como as criações do grupo, são ótimos
materiais para o desenvolvimento dessa atividade
que poderá utilizar- se de sons vocais, corporais,
produzidos por objetos do ambiente, brinquedos
sonoros e instrumentos musicais. (RCNEI, 1998, p.
62).
A importância da diversidade cultural e ter o
respeito com o outro, aprendendo a apreciar o
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repertório vasto de estilos e gêneros musicais.
Explorando o que tem de bom em cada estilo, o
indivíduo torna-se livre e não preso a uma teoria sem
respeitar o próximo, tendo uma melhor vivência,
interagindo no meio social e, é claro, realizando-se
como pessoa no seu próprio ser, não em busca de
definições em como ser em personalidades criadas a
base de um gênero somente, e nunca se satisfazendo
no ato de se modificar conforme troca de roupa
literalmente.
Enfim, A música traz efeitos muito significativos
no campo da maturação social da criança. É por meio
do repertório musical que nos iniciamos como
membros de determinado grupo social. Além disso, a
música também é importante do ponto de vista da
maturação individual, isto é, do aprendizado das
regras sociais por parte da criança. Quando uma
criança brinca de roda, por exemplo, ela tem a
oportunidade de vivenciar, de forma lúdica, situações
de perda, de escolha, de decepção e de dúvidas.
Diante disso, os estudos e as informações trazem
reflexões acerca do trabalho pedagógico com este
recurso.
DANÇA
Em sua vida diária, a criança faz muitas
brincadeiras, agindo e se movimentando, através de
atividades lúdicas, como corrida, pular amarelinha,
brincar no parque e estão associadas à sua
necessidade de experenciar o corpo não só para seu
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domínio, mas para construir a sua autonomia
(BRASIL, 2000).
A movimentação corporal é a primeiro esboço
de aprendizagem da criança, estando a motricidade
articulada à atividade mental. Ela se movimenta não
só em razão de respostas úteis, mas pelo prazer do
movimento, para examinar o meio ambiente, a
aquisição da mobilidade e expressão de liberdade.
Concebe a partir destas vivências corporais um
vocabulário gestual fluente e expressivo que pode ser
estimulado pela apresentação da linguagem da dança
a ela.
A dança é o pensamento do corpo, dança é
processo, que não acontece quando se aperta um
botão, mas vai se construindo se tecendo no seu
fazer, no experenciar da criança, do sujeito a partir da
noção de identidade, que é sempre transitória, sem
ponto fixo como as nódoas, mudam de lugar como as
chuvas, sempre em estado de mudanças.
Apresentado, assim, o corpo como inacabado
múltiplo, plural e extremamente singular. (Borges,
Luciane Sarmento Pugliese, 2018)
O ensino de dança na escola não deve se
concentrar na formação de futuros bailarinos, deve
ajudar no desenvolvimento de suas expressões e
suas
possibilidades
de
comunicação
e
desenvolvimento. Pra tanto foi criado o Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil, que
segundo Zannini (2002, p.24) "o referencial propicia,
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ainda, o desenvolvimento de práticas de qualidade
que permitem a inserção equitativa e participativa
dessas crianças no universo social, cultural,
econômico e político da realidade brasileira.",
cabendo ao docente a frente deste processo mudar
sua prática para atingir estes objetivos.
Talvez assim como a dança, o corpo ainda seja
um mistério, algo ainda a ser desvendado, que a
sociedade ainda não conseguiu investigar, explorar,
perceber, sentir, entender e criticar. (MARQUES,
1997)
[...] Dançar, então, não é um adorno
na educação, mas um meio paralelo a
outras disciplinas, que formam em
conjunto a educação do homem.
Integrando-a nas escolas de ensino
comum, como mais uma matéria
formativa, reencontraríamos um novo
homem com menos medos e com a
percepção de seu corpo como meio
expressivo em relação à própria vida.
(SANTOS, SILVA e LUCAREVSKI,
2005 apud FUX, 1983, p.40)

Através da dança a criança desenvolve a
linguagem, o pensamento, a socialização. Desse
modo, é preciso pensar em uma escola para hoje e
agora, ou seja, é necessário que a escola tenha
sentido para o aluno e que tudo que for aplicado para
ele implique em uma atividade trabalhando seu
intelectual, ou fazendo saber que a escola dá também
certo sentido na sua vida. A dança no cotidiano
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escolar é um dos pontos cruciais para que a criança
aprenda de forma lúdica, dinâmica e descontraída,
partindo do pressuposto de que o ser humano é seu
corpo e, por isso, está no mundo em movimento e
expressão.
TEATRO
A palavra “teatro” significa um gênero de
arte e também uma casa, ou edifício, em que são
representados vários tipos de espetáculos. Ela
provém da forma grega “Theatron”, derivada do verbo
“ver”(theaomai) e do substantivo “vista”(thea), no
sentido de panorama. Do grego, passou para o latim
com a forma de “Theatrum” e, através do latim para
outras línguas, inclusive a nossa.
Para Anne Ubersfeld, o teatro é espaço (2002 a,
p. 49). Tal afirmação é fruto da compreensão do teatro
como a arte do concreto cuja materialidade se
formaliza por meio da organização desse espaço.
O fascínio exercido pelo teatro – em
perpétua crise, mas indestrutível –
mantém-se, antes de tudo, por ser ele
um objeto no mundo, um objeto
concreto, por sua matéria não ser uma
imagem, mas objetos e seres reais:
seres, sobretudo, o corpo e a voz dos
atores (UBERSFELD,2002, p.190)”.

Assim ao utilizar o teatro na educação infantil,
o educador estará contribuindo para o crescimento
pessoal e o desenvolvimento cultural do educando,
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por meio do domínio da comunicação e do uso
interativo da linguagem teatral, nessa perspectiva
está caminhando para o campo do ensinoaprendizagem criando condições para a construção
do conhecimento, introduzindo as propriedades do
lúdico, do prazer, da capacidade de iniciação, ação
ativa, motivadora, a improvisação, concentração,
organização, a liderança e o controle pessoal são
desenvolvidos. E o docente e toda a comunidade
escolar deverão conhecer e compreender a
importância de tais instrumentos pedagógicos para o
desenvolvimento intelectual dos seus alunos.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais buscam
identificar os diversos argumentos sobre a
importância do conhecimento artístico. A abordagem
dramática na educação admite a importância do
teatro infantil e considera-o como base da educação
criativa. O teatro na escola, de acordo com os PCNS,
tem o intuito de que o aluno desenvolva um maior
domínio do corpo, tornando-o expressivo, um melhor
desempenho na verbalização, uma melhor
capacidade para responder às situações emergentes
e uma maior capacidade de organização de domínio
de tempo.
Na escola, o teatro pode oferecer um amplo
espectro de situações e oportunidades de
aprendizagem e conhecimento. Uma característica
importante é o uso que faz da linguagem. No teatro a
palavra é, de certa forma, manipulada em relação ao
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sentido e associada a imagens. Mas a palavra,
sozinha, pode suscitar inúmeras imagens na mente
de quem as ouve enquanto uma imagem, ainda que
suscite muitas interpretações, por si, é fechada. O
ensino das artes visuais tem, como um de seus
objetivos, desvelar a informação contida na imagem.
No teatro, desvela-se a informação da voz, do corpo,
do gesto, da ação, da emoção do ator.
Outras capacidades estabelecidas na Educação
Infantil e que podem ser apoiadas para serem
atingidas pelo teatro Infantil são as capacidades de
ordem cultural que estão associadas à possibilidade
de produção artística e apreciação desta produção
oriunda de diferentes culturas. O teatro como produto
cultural permite a observação, apreciação e análise
das diversas manifestações de teatro. As produções
e as concepções da região, compreensão, apreciação
e análise das diferentes manifestações dramatizadas
da região, das diferentes formas dramatizadas (teatro
em palco e em outros espaços, circo, teatro de
bonecos, teatro de sombras, teatro de máscaras,
manifestações
populares
dramatizadas,
etc.)
identificação das manifestações e produtores em
teatro nas diferentes culturas e épocas. (SPOLIN,
2005)
Considerando, como diz Spolin(2008), que o
teatro infantil é ligado às culturas para a infância e que
estas culturas são todas as atividades e
conhecimentos que os adultos produzem para a
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infância, o teatro para crianças é aquele que envolve
a criança a partir de um regime de experiência cultural
que lhe é específico, a partir de sua forma particular
de estar no mundo. Dessa forma, o teatro não passa
sem deixar marcas. Constrói nas crianças e nos
adultos uma formação humanista emancipatória,
transformando-se em um poderoso instrumento de
combate ao ceticismo, à ignorância, à mediocridade,
ao preconceito e, principalmente, ao adultocentrismo
que considera apenas a palavra como linguagem
possível. Desta forma, as brincadeiras e linguagens
teatrais trazem possibilidades para conhecermos as
crianças, nos comunicar e produzir culturas com elas,
utilizando outras linguagens além da verbal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando-se que a escola é uma
realidade, a Arte na Educação Infantil é, igualmente,
uma realidade que embora de modo desajeitado, se
integra ao contexto da escola e compõe o cenário da
Educação. Cada obra de arte é ao mesmo tempo
produto de uma cultura de uma determinada época e
criação singular da imaginação humana, cujo sentido
é construído pelos indivíduos, a partir de sua
experiência.
Durante a escrita deste trabalho pude analisar
o quanto o trabalho com a Arte é de suma importância
no currículo escolar, ainda que seja nítida a pouca
relevância dada a essa área do conhecimento
humano, a valorização de conteúdos considerados
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“mais importantes”, não tem se traduzido numa
educação de qualidade e em igualdade de condições
no processo ensino aprendizagem.
As Artes Visuais são uma forma que a criança
tem de expressar-se com sua visão de mundo e com
isso desenvolver-se nas dimensões afetiva, motora e
cognitiva, utilizando as diferentes linguagens
artísticas que compõem as artes visuais, tendo a
oportunidade de construir, criar, recriar e inventar,
tornando-se um sujeito ativo e crítico na sociedade.
Em relação à Educação Infantil, o trabalho com
Arte sempre esteve presente nas instituições como se
esta área de conhecimento fosse natural do
desenvolvimento das crianças nesta etapa da vida.
Desde que os cuidados com crianças passaram do
seio familiar para pessoas cuidadoras ou instituições
educativas, a Arte marcou presença nestes
ambientes manifestando-se nos desenhos, cantorias,
esculturas com argila, pinturas das crianças etc., por
meio tanto de atividades para passar o tempo nos
momentos de espera dentro da rotina da instituição
como na confecção de ornamentos para uma ocasião
especial, no reforço de algum conteúdo de outra área
do conhecimento ou mesmo como livre expressão da
criança.
Desta forma, o fazer de práticas artísticas
poderiam envolvê-los de forma cooperativa num
processo formativo que alimente e respeite as
identidades culturais, sendo a escola espaço de
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cultura, como afirma Morin (2001) “A riqueza da
humanidade reside na sua diversidade criadora, mas
a fonte de sua criatividade está em sua unidade
geradora”.
Nesse sentido, o presente artigo representa
uma contribuição na elucidação desse processo,
ainda que seja fato reconhecido que muitas outras
questões se fazem presentes nessa relação entre o
teatro e a educação, desde os aspectos mais internos
e subjetivos até seus aspectos mais técnicos,
políticos e sociais. O vazio da falta de respostas não
deve desestimular o educador; afinal, ele deve se
lembrar de que evitar esse vazio seria se portar como
o religioso, ao passo que tentar preenchê-lo a
qualquer custo seria ser cientista demais.
Encerra-se este trabalho com a crença ainda
maior de que a Arte é ferramenta de transformação
individual e coletiva e que o tempo da Arte na escola
deva ser repensado, bem como haveremos de fazer
trabalhos que sejam interdisciplinares agregando
sentido e contexto ao conhecimento vivenciado pelos
alunos e alunas das escolas públicas.
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A DANÇA NOS ESPAÇOS ESCOLARES
Silvia Amancio de Oliveira

O impulso inicial para que a dança fosse
internalizada nos espaços escolares se deu pela
sanção da Lei de Diretrizes e Bases n. 9.394/96
(1996), na qual a disciplina de Artes foi considerada
componente obrigatório do currículo escolar nos
diferentes níveis da educação básica, com a
finalidade de promover o desenvolvimento
educacional dos alunos (art. 26). Porém, apenas no
ano seguinte, é que a dança foi reconhecida como
uma das quatro linguagens artísticas que deveriam
ser abordadas dentro da disciplina de Artes, a partir
da publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN), visando:
[...] valorizar diversas escolhas de
interpretação e criação, em sala de
aula e na sociedade, situar e
compreender as relações entre corpo,
dança e sociedade e buscar
informações sobre dança em livros e
revistas e ou em conversas com
profissionais (Brasil, 1997).

Apesar da obrigatoriedade ressaltada pela Lei,
Strazzacappa (2001) aponta para o fato de que tanto
Silvia Amancio de Oliveira
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a dança quanto o teatro, enquanto linguagens de
expressão corporal, raramente são abordadas nos
espaços escolares, seja pelo despreparo profissional
ou pela tradição do uso das artes plásticas nesses
contextos (Strazzacappa, 2001, p. 44).
Essa exclusão pode ser explicada pelo fato de
que “as expressões corporais em si nos remetem a
um trabalho artesanal corporal, o que contradiz com
uma visão mais conservadora que educadores têm
dos nossos alunos, onde o movimento é visto como
motivo de desordem e não de aprendizado” (Lima,
2011). Nesse contexto, a movimentação espontânea
é tida como uma prática que deve ser repreendida
pelo professor, uma vez que se entende que ela
prejudica a atenção e, consequentemente, o
processo de aprendizado. Além disso, a livre
expressão corporal pode gerar uma imprevisibilidade
de sentimentos e reações com os quais os
educadores infantis, muitas vezes, não estão
preparados para lidar.
É muito comum que, visando garantir
uma atmosfera de ordem e harmonia,
algumas práticas educativas procurem
simplesmente suprimir o movimento,
impondo às crianças de diferentes
idades rígidas restrições posturais.
Isso se traduz, por exemplo, na
imposição de longos momentos de
espera – em fila ou sentada – em que
a criança deve ficar quieta, sem se
mover... em linhas gerais, as
Silvia Amancio de Oliveira
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consequências dessa rigidez podem
apontar tanto para o desenvolvimento
de uma atitude de passividade nas
crianças como para a instalação de um
clima de hostilidade [...] (RCNEI, v. 3,
p. 16).

Adicionalmente, por estar vinculada a
diferentes áreas do conhecimento, como a Educação
Física e a Arte, a dança tornou-se uma prática
estigmatizada uma vez que ela não se limita a uma
área autônoma e específica (Morandi, 2006). O autor
enfatiza que além de se deparar com problemas
metodológicos e conceituais, a dança, ainda, não
conseguiu proporcionar equivalência de enfoque nas
diversas possibilidades dos conteúdos dessas duas
grandes áreas do conhecimento.
Isso acontece porque, na maioria das vezes,
apesar de a dança apresentar uma série de
conteúdos que podem ser trabalhados na escola, os
professores de Artes e de Educação Física
desconhecem os seus princípios básicos, como o
porquê, para que e como se dança. Desse modo, a
dança se torna uma ação desprovida de propósitos e
significado, o que denota a necessidade de reflexão
sobre o verdadeiro potencial da dança como prática
educacional (Ossona, 1988; Pacheco, 1999; Zotovici,
1999; Barreto 2004).
Scarpato (2001) enfatiza que, no Brasil,
pouquíssimos professores nas técnicas de dança
procuram desenvolver a consciência corporal, como
Silvia Amancio de Oliveira
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faz a técnica da Educação Somática. Para a autora
“O professor ‘passeia’ por vários estilos, que
poderiam ser aprofundados e explorados, se fossem
apenas um ou se existisse nesta aula uma
fundamentação
teórico-prático-pedagógica
que
justificasse tal proposta”.
[...] Infeliz educação a que pretende,
pela explicação teórica, fazer crer aos
indivíduos que podem ter acesso ao
conhecimento pelo conhecimento e
não pela experiência. Produziriam
apenas doentes do corpo e do espírito,
falsos
intelectuais
inadaptados,
homens incompletos e impotentes
(Freinet, 1991, p. 42).

Strazzacappa (2001) explica que para muitas
pessoas o ato dançar se resume a observar e imitar
os movimentos e que, portanto, o seu processo de
ensinamento ocorreria de forma pragmática. Porém,
a compreensão da dança vai muito além do simples
ato de dançar (Marques, 2005), aprender, assim
como ensinar uma dança exige, sobretudo, a
incorporação de valores e atitudes.
Segundo o estudo da coreologia – ciência de
registar a coreografia por escrito – de Rudolf Laban
(1978), a dança contempla conteúdos que envolvem
aspectos e estruturas do aprendizado do movimento.
Nesse sentido, a construção do conhecimento em
dança envolve mais do que a simples reprodução de
movimentos predeterminados, em que se valorizam a
Silvia Amancio de Oliveira
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exatidão e a perfeição dos gestos, ela permite uma
apropriação reflexiva, consciente e transformadora do
movimento. Dessa forma, o ensino da dança no
espaço escolar não deve se basear na formação de
futuros bailarinos, mas se relacionar imediatamente
com a vida dos alunos, como parte integrante da sua
educação (Strazzacappa; Morandi, 2006).
Como educação das crianças entre
povos primitivos, ainda hoje a Dança
deve proporcionar situações que lhes
possibilitem
desenvolver habilidades várias de
possibilidades
de
movimento,
exercer
possibilidades
de
autoconhecimento e ser o agente
efetivo
da harmonia entre a razão e o coração
(Nanni, 2008, p. 8).

Diante dessa problemática, Lima (2009)
buscou compreender como a dança estava sendo
desenvolvida nas escolas da rede municipal de
ensino na cidade de São José-SC. Em seu estudo o
autor pôde constatar que as concepções sobre a
dança, enquanto ferramenta pedagógica, eram
bastante reduzidas e que, ainda o método de ensino
aplicado visava, quase sempre, o repasse de
conteúdo, seguindo o modelo tradicional de
organização das aulas, onde o conhecimento está
centralizado no docente.
Do mesmo modo, ao analisar a influência das
oficinas de dança no desenvolvimento integral dos
Silvia Amancio de Oliveira
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alunos de quatro instituições de educação infantil,
filantrópicas e não municipais da cidade de ViçosaMG, Vieira (2010) pôde observar que não há uma
padronização de ensino de dança no Brasil. Esse
argumento é sustentado por Marques (2003), o qual
afirma que as atividades da dança bem como seu
ensino no Brasil são marcadas pela “pluralidade”
(grifo do autor, p. 16), seja por suas diferentes
modalidades, metodologias de ensino ou locais de
atuação.
Esse cenário nos leva a crer que, embora o
projeto de inclusão da dança nos PCNs seja bastante
significativo para a educação infantil, as escolas
encontram-se desprovidas de propostas que
contemplem, ampliem e fortaleçam esta linguagem
artística (Godoy, 2010). Ao vivenciarmos o ambiente
escolar, podemos notar facilmente que a dança não
é, de fato, utilizada como uma ferramenta
pedagógica, mas sim como uma forma de recreação,
usada muitas vezes estrategicamente como recurso
na falta de conteúdo programático.
Mas, apesar de todos esses pontos que podem
atrapalhar o trabalho com a dança no ambiente
escolar, como vimos no subcapítulo anterior, há
vários aspectos positivos que contribuem para um
amplo aprendizado através dessa prática corporal.
Cabe, portanto, às Instituições de Ensino e aos
professores o trabalho de sistematizar esse
conhecimento, criando uma linguagem que possa
Silvia Amancio de Oliveira
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efetivamente contribuir para a construção da
cidadania, assim como fornecer um espaço
consonante para o desenvolvimento dessa
linguagem.
Cabe frisar que isso implica um repensar de
conceitos que se distanciam da dança apenas como
arte tradicional. Entende-se que o fundamental é ser
capaz de compreender a dança como uma linguagem
que, para além de permear o processo de produção
do conhecimento e a inserção da práxis social,
prioriza não só esse processo de construção, mas
também os resultados dele advindos, remetendo-os a
momentos preciosos, capazes de despertar a
consciência crítica de quem os vivenciam.
Para atingir esse objetivo, Verderi (2009)
defende o papel do professor como principal
mediador no processo de descoberta que a criança
realiza sobre o próprio corpo: “[...] o professor
incorporando em sua prática a dança, possibilita à
criança uma nova forma de aprender um corpo que
além de ter seu espaço e forma, seja expressivo e
interaja com as coisas da natureza”.
Para Verderi (2009), o maior desafio do
educador está em “transformar a dança na escola
como forma do educando vivenciar experiências do
conhecimento, definir e redefinir sua autoorganização e melhorar sua qualidade de vida,
contribuindo, sem dúvida, para momentos de prazer,
espontaneidade, criatividade e formação integral”.
Silvia Amancio de Oliveira
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Desse modo, o educador deve ter uma atitude
consciente na busca de uma prática pedagógica mais
coerente com a realidade do aluno, levando-o a
desenvolver sua capacidade criativa numa
descoberta pessoal de suas habilidades, contribuindo
de maneira decisiva para a formação de cidadãos
críticos autônomos e conscientes de seus atos,
visando uma completa transformação social. Para
isso, torna-se fundamental compreender as várias
aplicações da dança quanto a seu espaço geográfico
e a seu cunho ético-moral. Desse modo, propomos o
entendimento do diagrama elaborado por Robinson
(1978), na Figura 1:
Diagrama elaborado por Robinson (1978)

Silvia Amancio de Oliveira
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Strazzacappa (2001) reconhece que o
desenho dessa árvore mostra, de forma clara, as
várias ramificações que fazem parte do universo da
dança, no qual adquirem diversas funções a partir de
três motivações principais, a saber: a expressão, a
recreação e o espetáculo. No tronco, observa-se que
todas estão interligadas e são geradas pela magia
que acontece por meio das relações do ser humano
com a sociedade (Robinson, 1978). O mesmo autor
argumenta que a expressão é a motivação essencial
da dança, representada na árvore pelo tronco
primordial. Nesse tronco, situam-se o teatro, a dança
contemporânea, a educação e o lazer, cujo contorno
se faz com uma bifurcação para a recreação e outra
para o espetáculo, em que estão as danças
populares.
Há também as manifestações populares, que
não perderam seu caráter original, chamadas por
Robinson de danças primitivas, dentre elas, a
recreação e a expressão. No tronco da recreação,
encontram-se as danças de salão, a ginástica rítmica
e o jazz, todas praticadas sem objetivo
profissionalizante. Strazzacappa (2001), em uma
tentativa de atualizar a árvore, acrescentou outras
danças: as populares brasileiras (como o forró, o
samba, o axé), a valsa, o tango e o bolero, que
também estão incluídas como danças de salão; as
danças consideradas regionais e provenientes de
países específicos, como a dança do ventre, a
flamenca, o sapateado e a dança de rua. Essas,
Silvia Amancio de Oliveira
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segundo Strazzacappa (2001), introduzem-se na
expressão e ramificam-se, tanto para a área da
recreação, de forma amadora, como para o campo
profissional do espetáculo.
Diante dessa classificação, fica clara, portanto,
a inserção da dança tanto no campo profissional
como no educativo, no amador e também no das
manifestações culturais, possibilitando ao professor
traçar objetivos mais claros sobre a dança na
Educação Infantil.
Contudo, além do papel do educador, ressaltase também a importância da estruturação do espaço
escolar, o qual está diretamente relacionado com o
processo de ensino-aprendizagem. Z. Oliveira (2002),
afirma que, o cenário de promoção do
desenvolvimento infantil está também subordinado a
outras condições de aprendizagem como o espaço,
os horários, os objetos e parceiros disponíveis. Para
a autora “nenhum desses elementos pode ser mais
ou menos valorizados, pois os mesmo são
apropriados pelas crianças como um todo”.
Segundo Freyberger (2005), o espaço também
educa porque é político, está relacionado à didática e
ao projeto pedagógico da Instituição, direta ou
indiretamente, além de interferir nas relações sociais
do grupo (professores, alunos e comunidade) e no
processo de aprendizagem do aluno. Dessa forma,
considera-se que a organização do espaço está
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diretamente ligada à concepção de desenvolvimento
infantil dos educadores (Carvalho; Rubiano, 2007).
Os estudos de C. Oliveira (2004) mostram que
o espaço fornece os nutrientes essenciais para o
desenvolvimento da vida infantil. Isso porque os
espaços infantis são centrados no conhecimento do
próprio corpo e de suas possibilidades em relação ao
ambiente, existindo assim, a necessidade desse
corpo alcançar um conhecimento espacial mais
amplo conforme a criança cresce. Nesse contexto, o
corpo é o meio pelo qual a criança se relaciona com
o ambiente pelo movimento, sendo o espaço em que
ele está, o fator que poderá contribuir, ou não, para a
sua harmonia.
Para Faria (2000), o espaço adequado para
uma pedagogia de Educação Infantil de qualidade
deve contribuir com a identidade cultural e com o
sentimento de inclusão, superando os modelos
rígidos das escolas tradicionais e da própria casa do
aluno.
A partir dessas colocações, compreende-se,
então, o espaço como elemento fundamental para o
ser humano, especialmente para as descobertas e
aprendizagem na educação primária, em sua relação
direta com o corpo e o movimento. Assim, o tema em
ação também precisa ser foco de reflexão na
Educação Infantil.
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO
BRASIL
Silvia Regina Pires Ribello Lima

Será apresentado neste artigo desde quando
os políticos e os educadores começaram a se
preocupar com o ensino aos jovens e adultos,
procurando implantar métodos de ensino específico
para esta faixa etária e como esse processo vem
sendo melhorado ao longo dos anos até os dias de
hoje.
Para entendermos como se desenvolveu e
evoluiu a educação de jovens e adultos no Brasil,
temos que voltar no tempo, mais precisamente no ano
de 1872 quando foi realizado o primeiro
recenseamento no Brasil. Ainda era a época do
Império, foi constado que 82,3% das pessoas eram
analfabetas, a escolarização era acessível apenas às
elites ricas e alguns homens livres que moravam em
vilas e cidades. Após a proclamação da República
novamente outro censo fez suas pesquisas e por
incrível que pareça a proporção de analfabetos se
mantinha.
Erradicar o analfabetismo se tornou tema dos
discursos de políticos e intelectuais, mas infelizmente
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pouco foi feito para se ter ações educativas para uma
grande faixa da população.
A partir da década de 30, a educação para
adultos começou a ter seu lugar na história da
Educação no Brasil, justamente nesta época a
sociedade brasileira sofre muitas mudanças, como o
aumento das indústrias e a migração de muitas
pessoas, para as áreas urbanas.
O Governo Federal ampliou a educação
elementar, traçando diretrizes e responsabilizando os
Estados e Municípios, mas foi nos anos 40 que os
esforços se voltaram para se estender à educação
aos adultos.
O acesso às escolas tanto para a infância
quanto para os adultos era escasso, sendo que mais
de 50% dos cidadãos brasileiros eram analfabetos em
1950, de forma que os adultos eram proibidos de
votar.
Na década de 50 o Ministério da Educação
implantou duas campanhas: a Campanha Nacional
de Educação Rural, em 1952, e a Campanha
Nacional de Erradicação do Analfabetismo, em 1958.
Houve críticas contra as Campanhas de
Educação de Adultos no final dos anos 50, porque
tanto a parte administrativa quanto a parte financeira
eram deficientes na orientação pedagógica, não se
preocuparam com as necessidades especificas dos
adultos e as diferenças regionais.
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De acordo com a Proposta Curricular de
Educação de Jovens e Adultos (2001), o educador
Paulo Freire com seus pensamentos pedagógicos e
propostas para alfabetizar adultos, conseguiu que
diversos programas de alfabetização popular
começassem a se realizar, a partir do início da década
de 60.
O que permitia experimentar novas práticas e
métodos de alfabetização para adultos era o fervor
político-social que envolvia o momento, pois o
governo queria criar reformas para a sustentação de
suas bases eleitorais, diversos programas e
movimentos começaram a utilizar as propostas de
Paulo Freire, muitos intelectuais, estudantes e
católicos se empenharam nesta ação.
O Plano Nacional de Alfabetização começou
em janeiro de 1964 e isso só foi possível porque
houve pressão dos grupos de educadores.
Infelizmente o Plano Nacional de Alfabetização
que tinha como previsão se expandir por todo o Brasil
teria a orientação das propostas de Paulo Freire, mas
foram interrompidos com o golpe militar, alguns
meses depois (RIBEIRO, 2001, p. 23).
Em 1967 a ditadura de o governo militar, tomou
para si o controle do programa de alfabetização e
lançou o Mobral – Movimento Brasileiro de
Alfabetização, "que em muitos aspectos era

Silvia Regina Pires Ribello Lima

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

1220

apresentado com antítese dos movimentos a que
vinha substituir" (BEISIEGEL, 2003, p. 23).
O Mobral tinha as orientações metodológicas,
e materiais didáticos que vinham das experiências da
década de 60.
Nos anos 70, o Mobral se espalhou pelo Brasil,
um dos programas mais importantes se chamava PEI
– Programa de Educação Integrada tinha a finalidade
de fazer com que os recém-alfabetizados
continuassem os estudos. Infelizmente e até por
causa do militarismo no país, não houve a evolução
necessária no Mobral.
Então em 1985 o Mobral deixou de existir para
dar lugar a Fundação Educar (RIBEIRO, 2001, p. 27).
Na ótica de Ribeiro (2001), os educadores
dedicados à educação básica de adultos, assimilaram
que devem incorporar a cultura e a realidade de vida
como ponto de iniciação educacional.
Tal princípio pedagógico tem se mostrado
difícil de colocar em operação, pois o material
pedagógico faz referências a pessoas desconhecidas
para eles e a realidade apresentada mostra situações
negativas.
Quando na década de 90 a Fundação Educar
foi extinta, ficou um enorme vazio, apenas alguns
estados e municípios tiveram a responsabilidade no
programa de Educação de Jovens e Adultos.
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Em 1998 a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação reafirmou a obrigação e a gratuidade em
oferecer educação para todos que já tinham passado
da idade do ensino regular.
Conforme anunciado pelo MEC (Ministério da
Educação e Cultura), o governo federal teve como
prioridade em janeiro de 2003, a Alfabetização de
Jovens e Adultos.
Para isso foi criado o Programa Brasil
Alfabetizado, que desenvolveu projetos para
alfabetizar jovens e adultos e formar alfabetizadores.
Em 2005 dois programas foram desenvolvidos
pela Secretaria de Educação: Profissional e
Tecnológica (Setec) que pertencia ao MEC, um deles
é a Escola da Fábrica, onde jovens entre 16 e 24 anos
que não terminaram o ensino básico teriam salas de
aula na empresa para a capacitação profissional.
O outro é o Programa de Integração da
Educação Profissional ao ensino médio na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos
(Proeja) que foi instituído pelo Decreto nº 5.840, de
2006, que tinha como finalidade reservar algumas
vagas na rede federal de educação para jovens e
adultos para o ensino fundamental e médio voltados
para formação profissional básica e técnica.
O (ProJovem) Programa Nacional de Inclusão
de Jovens, também instituído em 2005, teriam
levados jovens de 18 a 24 anos à inclusão digital,
Silvia Regina Pires Ribello Lima
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qualificação profissional e ação comunitária, tal
programa estava espalhado em 27 unidades onde há
mais de 200 mil habitantes, no ano de 2006, 124.365
se matricularam e seguem um modelo pedagógico
integral e acelerado.
Brasil: Evolução do analfabetismo entre pessoas
de 15 anos ou mais – 1920/2006
Ano/Censo Total

Analfabetos %

1920

17.557.282

11.401.715

64,90

1940

23.709.769

13.269.381

56,00

1950

30.249.423

15.272.632

50,50

1960

40.278.602

15.964.852

39,60

1970

24.008.604

18.146.977

33,60

1980

73.541.943

18.716.847

25,50

1991

95.837.043

19.233.758

20,07

2000

119.556.675 16.294.889

13,63

2006

138.584.000 14.391.000

10,38

Fonte: IBGE. Censos Demográficos e Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios 2006.
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Segundo Ribeiro (2001) faz-se uma análise
que os estudantes frequentadores do programa de
Educação de Jovens e Adultos (EJA), em sentido
aquisitivo, ou poder econômico são parecidos, mas
quanto à cultura eles são bem diversificados.
Quando estes estudantes ingressam na
escola, levam consigo as suas experiências de vida e
muitos conhecimentos que lhes foram transmitidos
por outras pessoas, com o passar dos tempos.
Os estudantes do programa de EJA são
pessoas, que na maioria tem um emprego muito
simples ou de baixo salário, e também religiões
diferentes, portanto, estão amadurecidos quanto ao
que sabem sua fé e sobre o que é certo ou errado.
Ora se os idosos são socio-culturalmente
diferentes, eles vão causar vários impactos, um deles
é a forma como o professor vai lecionar para eles.
Não poderá aplicar o mesmo método usado para o
ensino regular, afinal esses idosos trazem
experiências de vida e a visão sobre o mundo, tudo
que querem agora é expandir os conhecimentos que
já adquiriram ao longo da vida com o que vão
aprender na escola.
Outro impacto sociocultural observado por
Ribeiro (2001) é a aceitação na escola.
Alguns idosos criam uma autoimagem
negativa, e com isso a sua autoestima se manifesta
com travamentos, vergonha e falta de segurança.
Silvia Regina Pires Ribello Lima
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É importante que o professor ajude estes
estudantes a recuperarem a sua autoestima e sua
autoimagem, que servirá para o que vão aprender na
escola e a prática em seu cotidiano.
“Na verdade, diferentemente dos
outros animais, que são apenas
inacabados, mas não são históricos,
os homens se sabem inacabados.
Têm
a
consciência
de
sua
inconclusão. Ai se encontra as raízes
da
educação
mesma,
como
manifestação
exclusivamente
humana. Isto é, na inconclusão dos
homens e na consciência que dela
têm. Daí que seja a educação um quefazer permanente. Permanente, na
razão da inconclusão dos homens e do
devenir da realidade”. (FREIRE, 1987,
p.42)

Desta citação de Freire, pode-se entender
neste momento quando as pessoas dizem que se
tornaram realizadas ao terminarem seus estudos, ou
seja, apesar de terem família, emprego e até mesmo
convívio social, faltava algo que os deixavam como se
fossem deficientes, é como se fossem cegos apesar
de ter visão não entendiam uma palavra escrita.
Apesar de a necessidade ser tão aparente para
os analfabetos jovens e adultos, infelizmente houve
um período de descaso da parte de nossos políticos.
Foi quando Fernando Collor de Mello tomou posse da

Silvia Regina Pires Ribello Lima

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

1225

Presidência do Brasil, em 1990, extinguiu-se a
Fundação Educar que sucedia o Mobral.
Para se dar início ao Programa Nacional de
Alfabetização e Cidadania (PNAC) que depois de um
ano foi encerrado, o então Ministro da Educação José
Goldemberg era contrário a alfabetização de adultos.
O ministro encontrou apoio de outros
personagens importantes em seu governo, o Senador
Darcy Ribeiro, o pesquisador do IPEA (Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada) Sergio Costa Ribeiro
e o economista Cláudio Moura Castro que era
consultor do Banco Mundial.
Compartilhando do mesmo pensamento do
Ministro da Educação, o senhor Sergio Costa Ribeiro
concedeu uma entrevista à revista Veja (p. 50), em 23
de junho de 1993 dizendo que “alfabetizar adultos é
um suicídio econômico; um adulto que não sabe ler já
se adaptou a esta situação”.
No entanto se observassem o pensamento de
outros estudiosos ligados à educação teria
contribuído em muito para o desenvolvimento do
ensino dos jovens e adultos.
“Se um meio adverso lhes impede o
desenvolvimento,
o
meio
culturalmente elevado produz um
efeito contrário. A criança alfabetizada,
em um meio de adultos analfabetos,
não logra modificar a situação dos
adultos. Mas, o adulto provido de
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alguma instrução, em meio igualmente
rude, pode contribuir para transformálo, seja atuando no seio do lar, sobre
os filhos, seja nas suas relações mais
extensas, sobre toda a comunidade”.
(BEISEGEL, 1974, p. 87).

Já no governo de Fernando Henrique Cardoso,
em 1996, criaram duas medidas de restrição. A
emenda à Constituição de 1988 que terminava com a
obrigação do ensino fundamental a jovens e adultos,
garantindo apenas a gratuidade do curso, mas o
Estado não precisava ter uma ação de convocação e
mobilização para a educação de adultos. A outra
medida foi criar o (Fundef) Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
Valorização do Magistério, com isso excluiu-se as
matrículas no ensino supletivo.
Quanta tristeza devem ter sentido nesta época
jovens e adultos que queriam estudar, porque o
governo que poderia investir na alfabetização,
simplesmente abandonou os cidadãos.
Conforme Ribeiro (2001) o nosso país parecia
estar alienado quanto ao
que acontecia
internacionalmente. A Organização das Nações
Unidas (ONU) realizou uma Conferência Mundial e
pela primeira vez reuniram a Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
(UNESCO), o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), o Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF) e o Banco Mundial.
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Nesta conferência de 1990 aprovaram a
Declaração Mundial sobre Educação para Todos,
onde o destaque dos discursos é a educação de
jovens e adultos que incluía metas para a redução das
taxas de analfabetismo, expandir os serviços da
educação básica e capacitar jovens e adultos e
avaliar os impactos sociais.
A alfabetização só fará sentido na vida de
jovens e adultos se aprenderem mais do que apenas
juntar as letras, desenvolver habilidades e criar
motivações
novas
para
se
transformarem,
interessando-se por assuntos públicos do qual
possam intervir.
De acordo com a UNESCO (2008) os
programas de alfabetização deveriam prever o
desenvolvimento dos alunos como ser humano,
procurando e investigando problemas que pertencem
ao dia-a-dia dessas pessoas como: trabalho, família,
política, cultura e lazer.
A pedagoga e ativista social, equatoriana,
Torres (1999) avaliou que a maneira como se podia
entender o documento criado pela UNESCO sobre
“Educação para Todos”, deu margem para que países
que estão em desenvolvimento interpretassem da
forma como lhes convinha. Onde então priorizaram a
educação básica às crianças, diversos órgãos
desestimularam o investimento para a educação de
jovens e adultos, a respeito disso, Torres lamenta.
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“Tudo isso é preocupante não só pelo
abandono educativo de jovens e
adultos enquanto tais, mas também
pela visão estreita que tal descuido
revela em relação à própria meta
(considerada
prioritária)
da
universalização da educação primária
infantil. Deixar de lado a educação de
adultos é ignorar mais uma vez o
ponto de vista da demanda educativa,
a importância da família como suporte
fundamental para o bem estar e a
aprendizagem infantil, e, em última
instância, como fator relevante nas
condições de aprendizagem no meio
escolar. Educar os adultos-pais e
mães de família e os adultoscomunidade são indispensáveis para
o alcance da própria Educação Básica
para Todas as Crianças, e educar os
adultos professores é condição sine
qua nom para expandir e melhorar as
condições de ensino”. (TORRES,
1999, p. 20).

Baseado no texto de Torres é possível
entender que foi justamente isso que aconteceu no
Brasil nesta época, o descaso do governo federal,
falta de profissionais competentes, os direitos legais
que foram restritos e os financiamentos tiveram
limites. Desta forma findou o milênio e não se superou
a exclusão da educação de jovens e adultos, ficando
a esperança que o milênio seguinte será possível
erradicar o analfabetismo.
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Os impactos socioculturais da escolarização
tardia sobre as experiências sociais de idosos da
Educação de Jovens e Adultos, também os impactos
na socialização, e a maneira como os idosos estão
mudando a cultura brasileira ao voltarem a estudar,
geraram diversos impactos, a partir de janeiro de
2004,
o
Estatuto
do
Idoso
beneficiou
aproximadamente 20 milhões de idosos.
Observem o que o Título I do artigo 3º do
Estatuto do Idoso (2003, p.8) cita como direito ao
idoso:
“É
obrigação
da
família,
da
comunidade, da sociedade e do Poder
Público assegurar ao idoso, com
absoluta prioridade, a efetivação do
direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, à cultura, ao esporte, ao
lazer, ao trabalho, à cidadania, à
liberdade, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária”.

A fiscalização da aplicação do Estatuto do
Idoso é de responsabilidade do Ministério Público.
Diversos benefícios foram melhorados para
atender os idosos, por exemplo, concessão do
amparo assistencial que reduziu a idade de 67 para
65 anos, o benefício é concedido mesmo que outra
pessoa da família também receba; outro benefício é a
gratuidade nos transportes coletivos público seja
urbano ou semiurbano para idosos acima de 65 anos;
se o idoso comprovar renda inferior ou igual a dois
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Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

1230

salários mínimos terá vaga gratuita no transporte
coletivo interestadual, mas se for à renda superior terá
desconto de 50% na passagem; para eventos
artísticos, culturais, esportivos e de lazer, os idosos
terão direito a 50% de desconto no ingresso, mas isto
depende da elaboração de cada Estado para
disciplinarem regras gerais conforme a competência
da União; o idoso tem prioridade para adquirir uma
moradia própria, tal determinação está sendo adotada
pelo Ministério das Cidades dentro dos programas de
habitação do Governo Federal.
Todos esses benefícios já causaram impactos
surpreendentes na sociedade brasileira, afinal o
número de idosos vem aumentando ao longo dos
anos, devido à qualidade de vida e ao avanço na
medicina, estes idosos estão aproveitando a
oportunidade para estudar, descobrem com isso que
podem se integrar a sociedade por participar de
diversos eventos, viagens e cursos.
O programa do governo “Melhor Idade” oferece
atividades de turismo, cultura e lazer. Ao adquirirem
conhecimento de saber ler e escrever sente-se a
liberdade de ir e vir de maneira independente, sem
precisar pedir favor a ninguém.
Muitos idosos passam a integrar a grupos de
teatro, desenvolvem artes como pintura ou
artesanato, outros estudam música e chegam a
alguns casos a fazer apresentações culturais junto
com outros jovens e idosos, graças ao fato de terem
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procurado a escola ou para terminarem o que ficou no
meio do caminho ou para começar o que sempre
desejaram fazer.
A alfabetização dá dignidade às pessoas
construindo
a
cidadania,
reformulando
e
transformando a identidade das mesmas.
Temos que considerar a velhice como a idade
da vivência e da experiência, que não deve ser
desperdiçada, no futuro haverá uma legião de idosos
que não viverão em uma civilização solitária, com
deficiências em seus direitos e garantias, mas sim
com valorização e reconhecimentos.
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OS OBJETIVOS E A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS
E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Simone Pereira da Silva

No segundo capítulo, iremos tratar da
importância e o objetivo segundo a contribuição de
cada autor estudado sobre jogos e brincadeiras nas
escolas pública e particulares da educação infantil. O
intuito de nossa pesquisa é entender quais são, e se
existe diferentes formas de realizá-las na educação
infantil. Partindo de pesquisas sobre o assunto,
buscaremos compreender quais são as preferências
de atividades por crianças destas instituições. Através
de leituras, verificamos que a criança no decorrer da
história da humanidade tem sido usada como um
depósito de transferências dos adultos. Descobrimos
também que o tema norteador de nossa pesquisa até
o momento é pouco conhecido, estamos buscando
conteúdos que possa confirmar ou não a nossa
hipótese que se baseia em descobrir se existem
diferenças de jogos e brincadeira realizada nas
escolas pública e particulares da educação infantil.
Procuramos por meio desta pesquisa, observar
como são estimulados ou propostos os jogos e
brincadeiras realizados na educação infantil em
Simone Pereira da Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

1235

algumas escolas. As crianças da escola particular,
desde cedo parecem ser colocadas no mesmo nível
das turmas dos maiores, já as de escolas públicas
parece priorizar o lúdico, levando a criança a aprender
brincando; para Wallon os jogos são fundamentais no
desenvolvimento sócio afetivo e no processo de
formação da personalidade nas crianças da faixa
etária correspondente à educação infantil, por isso é
preciso que saiamos de algumas concepções préestabelecidas para que realmente possamos
identificar como a criança pensa, brinca e joga. Como
ela concebe os brinquedos, os jogos e as
brincadeiras, indiferente de estar em escola pública
ou particular.
Ao lermos textos voltados ao lúdico, às
brincadeiras, e aos jogos percebemos como estes
elementos desenvolvem o cognitivo e a coordenação
motora das crianças, mas, não encontramos
bibliografias
que
abordassem
o
assunto
relacionando-os de forma única. Desta forma,
buscamos nas leituras sobre jogos e brincadeiras a
relação e grau de interação e aprendizagem das
crianças, para então entendermos se existem
diferenças ou não, e se a classe social destas
crianças influência de alguma forma para que isso
aconteça.
A concepção de alguns autores sobre jogos e
brincadeiras

Simone Pereira da Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

1236

Na concepção de Vygotsky (1988), as crianças
se
desenvolvem
nas
interações
sociais,
estabelecendo a experiência sócia histórica como
indispensável para a situação imaginária.
Wallon, (1971), descreve o infantil como
sinônimo do lúdico, ou seja, para esse autor toda a
atividade da criança é lúdica quando é exercida por si
mesma, antes mesmo de integrar-se em um projeto
de ação que a transforme em meio. Dessa forma,
Wallon descreve o jogo como uma necessidade ao
trabalho da mesma forma que a criança é necessária
ao adulto.
Foi afirmado anteriormente que jogos e
brincadeiras são as principais atividades das crianças
na idade que está frequentando a escola de educação
infantil, o brincar tem o papel dominante no
desenvolvimento da psique, segundo Leontiev
(1988), o desenvolvimento mental da criança pode
ser regulado conscientemente, através de controle de
sua atividade principal, o escritor considera atividade
principal, não porque as crianças permaneçam mais
tempo naquela brincadeira ou menos em outra
brincadeira, mas sim por estarem ligadas as mais
importantes mudanças no desenvolvimento, dentro
da qual se desenvolve processos psíquicos que
preparam caminho da transição da criança para um
novo e mais elevado desenvolvimento.
É necessário compreender claramente
em que consiste o papel das
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brincadeiras; as regras do jogo e de
seu desenvolvimento precisam ser
apresentadas. O desenvolvimento
mental
de
uma
criança
é
consideravelmente
regulado,
sobretudo pelo controle de sua relação
precípua e dominante com a realidade,
pelo controle de sua atividade
principal. Nesse caso, o brinquedo é a
atividade principal; é, por conseguinte,
essencial saber como controlar o
brinquedo de uma criança, e para
fazer isto necessário saber submetelas ás leis de desenvolvimento do
próprio brinquedo, caso contrário
haverá uma paralização do brinquedo
em vez de seu controle (LEONTIEV,
1988, p. 122).

Neste mesmo sentido Leontiev (1988), afirma
que as crianças, necessitam não só de interação com
coisas de fácil acesso, mas de simular o
comportamento do adulto, podendo atuar de forma
ampla neste mundo desconhecido, surgindo
contradições entre necessidade de desenvolvimento
e domínio de mundo, ao participar das atividades do
adulto começam a perceber as limitações de suas
capacidades. A superação deste conflito acontece
através da atividade lúdica. Exemplo: a criança quer
dirigir o veículo do pai, na brincadeira é possível usar
uma tampa de panela como volante, permite a criança
usar a imaginação, o que lhe seria impossível na
realidade. No campo da imaginação permite que a
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criança realize atividades complexas formando assim
sua atividade principal.
Os jogos que tem a participação de mais de
uma criança, faz com que elas se subordinem a
regras de ação, é importante porque envolve a
habilidade de submeter-se às normas, que significa o
controle do comportamento, ocasionando o elemento
moral.
Nas atividades aprendem a respeitar normas
estabelecidas nos grupos, respeitando não apenas
seus próprios interesses, mas também, os interesses
de seus companheiros.
Vygotsky (1984) atribui relevante
papel ao ato de brincar na constituição
do pensamento infantil. É brincando,
jogando que a criança revela seu
estado cognitivo, visual, auditivo, tátil,
motor, seu modo de aprender e de
entrar em uma relação cognitiva com o
mundo de eventos, pessoas, coisas e
símbolos.
A criança, por meio da brincadeira,
reproduz o discurso externo e o
internaliza, construindo seu próprio
pensamento. A linguagem, segundo
Vygotsky (1984), tem importante papel
no desenvolvimento cognitivo da
criança à medida que sistematiza suas
experiências e ainda colabora na
organização dos processos em
andamento. De acordo com Vygotsky
(1984, p.97).
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Percebe-se que segundo ele, através da
brincadeira, a criança reproduz o discurso externo e o
internaliza, construindo seu próprio pensamento. “A
lucidade e aprendizagem não podem ser
consideradas como ações com objetivos distintos”. O
jogo e brincadeira são, por si, uma situação de
aprendizagem. As regras e a imaginação favorecem
a criança comportamento além dos habituais. Nos
jogos ou brincadeiras a criança age como se fosse
maior do que a realidade, e isto, inegavelmente,
contribui de forma intensa e especial para o seu
desenvolvimento.
Para Dewey (1956) os jogos são fundamentais
na educação infantil, pois desenvolve o intelectual e
moral da criança e devem ser utilizados na educação
infantil, porém é preciso ficar atento para seu caráter
ambíguo. Por relacionar com o desenvolvimento
social e cultural em que o ser está inserido. A
experiência de jogar é uma oportunidade aberta, não
determinada, pode se aprender a ser solidário e
cuidar da integridade uns dos outros como cuidar do
bem estar do próximo, pelo fato de a criança se julgar
um ser de muita importância, depende dos valores,
princípios e crenças dessa sociedade. O trabalho de
equipe pode ser promovido de forma cooperativa ou
sendo valorizada de forma exagerada à vitória,
incentivando assim às competições exacerbadas.
Dewey (1956) demonstra essa relatividade do
jogo:
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Os jogos tendem a reproduzir e
fortalecer não só as excelências como
também a rudeza do ambiente da vida
dos adultos. Torna-se, portanto função
da escola conseguir um ambiente em
que os jogos e trabalhos orientem-se
para o escopo de facilitar o desejável
desenvolvimento
mental
moral
(p.216).

A atividade, para o escritor Dewey, gera
virtudes positivas, tais como energia e iniciativa,
originalidade, perseverança, força de caráter,
qualidades que são mais valiosas para o mundo do
que mesmo a mais perfeita fidelidade em respeitar
ordens. Ao crescerem, as crianças começam a se
interessar por jogos de regras, nos quais criam formas
de alcançar, um determinado objetivo, obedecendo a
normas e limitações criadas pelos jogadores,
aprendendo a explicar as regras de um determinado
jogo para que a outra criança possa fazer a
compreensão sobre a atividade proposta. As crianças
quando são desafiadas por novas situações
construídas nos diferentes modos de brincar,
exploram e conduzem formas inovadoras de disputas
e negociações com diferentes parceiros, sendo
espaços de poder onde as crianças habitam,
exercendo controle não apenas de si próprias, mas
discriminando e comparando os adultos, na sua
cultura de mundo adulto. (Livro: O brincar e suas
Teorias, Dewey).
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Entende-se que as brincadeiras e jogos, são
compreendidos como estratégias motivacionais no
desenvolvimento da aprendizagem, não promove a
aprendizagem em si, porém é um importante passo
para diagnosticar, intervir e até mesmo na
transmissão de mensagens que tem capacidade do
resgate a autoestima, ao autoconhecimento, a
importância da solidariedade, responsabilidade,
disciplina, autoconfiança, aceitação, tolerância,
concentração, alegrias, entre outros. Pelo brincar a
criança afirma seu ser e constrói sua autonomia. As
brincadeiras e jogos contribuem para a mudança nas
relações da criança com o objeto, pois dá outros
sentidos aos mesmos, a partir de sua própria
imaginação e ação. Não devemos mais vê-los como
algo que proporciona oportunidade apenas para
descarga de energias, nos dias de hoje tem a função
predominante no desenvolvimento da criança,
principalmente nos primeiros anos de vida onde tem
o dever de compreender e se inserir em grupo,
constituindo a função simbólica, o desenvolvimento
da linguagem e a exploração do mundo físico.
Sobre a aprendizagem multidisciplinar das
crianças se dá pelo contato, manipulação e uso dos
jogos e brinquedos, expondo as formas de ser, do
pensamento social ao manusear alguns brinquedos
como: carrinhos, bonecas, naves espaciais entre
outros, aprendem de formas determinadas a se
relacionarem com as pessoas e o conhecimento já é
conquistado pela humanidade. Constrói-se por
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múltiplas relações que podem ser estabelecidas, é
um permanente convite à exploração das
possibilidades.
Para Leontiev (1988, pag. 99 do texto, A
Brincadeira e os Jogos para a construção do
conhecimento), mostra em seu artigo que é na
situação do brincar que se apresentam à criança as
premissas necessárias para o desenvolvimento da
memória voluntária, e que a prática do brincar é
especialmente efetiva para o exercício dos processos
de memória. Brincar tem uma relação muito direta
com a formação da motricidade da criança em idade
pré-escolar, pois o controle é muito maior consciente
dos movimentos no jogo, na brincadeira é muito maior
do que em outra atividade realizada por instrução.
Brincar com as crianças não é perder tempo, é ganhalo. É triste ver meninos sem escolas, mais triste ainda
vê-los sentados enfileirados, em salas sem ar, com
exercícios estéreis, sem valor para a formação do
homem (Carlos Drummond de Andrade) Através das
brincadeiras a criança passará por vários obstáculos
que exigirá delas, força, velocidade, resistência e
flexibilidade (circuito). As crianças quando são
desafiadas por novas situações construídas nos
diferentes modos de brincar, exploram e conduzem
formas inovadoras de disputas e negociações com
diferentes parceiros, sendo espaços de poder, onde
as crianças habitam exercendo não apenas o controle
de si próprias, mas discriminando e comparando os
adultos na sua cultura de mundo adulto.
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É essencial que o professor reconheça nas
brincadeiras o importante papel que exercem na
evolução da criança e criem espaços e momento para
essa pratica na educação infantil. Apesar de
diferentes meios sociais o referencial curricular da
educação infantil destaca a articulação da
aprendizagem, sendo o professor o mediador das
crianças em sua aprendizagem, procurando realizar
uma construção de parceria com familiares. As
brincadeiras são de extrema importância para o
desenvolvimento das crianças, através delas a
criança começa a reconhecer o próprio corpo,
explorando suas capacidades e limitações.
A escola realiza diversos jogos, dentre eles
estão os jogos tradicionais, jogos de construção,
jogos simbólicos e os jogos de regras. Citaremos
alguns exemplos de jogos: classificados como jogos
de exercício e jogos funcionais.
Os de exercício envolvem ações mentais, isto
é o pensamento como acontece nos jogos de
palavras. EX: um, dois, feijão com arroz..., ou Dona
aranha subiu pela parede, veio chuva forte e... É uma
atividade que não necessita de técnica, é um simples
exercício. Inicia aproximadamente aos quatro meses
de idade, quando começa a melhoria da coordenação
da visão e da compreensão.
Os jogos funcionais acontecem da forma mais
simples e natural, quando a criança descobre o prazer
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de produzir som, executar as funções que a evolução
ocorre.
Jogos de regras exigem coordenação entre os
jogadores e um nível mais elevado das relações
sociais.
Envolvem
conteúdos
e
ações
preestabelecidas que regulará a atividade, implicam
na relação com o outro, partilha experiências e
participação em várias atividades. As brincadeiras de
roda são de regras e o seu objetivo é resgatar regras
lúdicas para que a mesma possa ser realizada por
todos. EX: Brincadeira de roda ”O que faz um jogo é
a liberdade de ação física e mental da criança nesta
idade.” (BRASIL, 1996, p. 103).
Os jogos tradicionais são jogos livres,
espontâneos, no qual a criança brinca pelo prazer de
fazer. Pertence à categoria das experiências
transmitidas, que tem um fim em si mesmo e
preenche a necessidade de jogar da criança.
(Kishimoto 2003). Perdeu um pouco sua força nos
últimos anos para as tecnologias e modernizações da
sociedade. Alguns jogos se modificaram no decorrer
dos anos, outros preservaram sua estrutura inicial,
seguindo sua função de manter a cultura infantil e
desenvolver meios de convivência social. Ex:
amarelinha.
Os jogos de construção acontecem quando a
criança faz ordenação sobre os objetos, são
responsáveis por aquisições para o desenvolvimento
motor e intelectual da criança, como: equilíbrio,
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noções de quantidade, tamanho, peso, discriminação
das formas e cores. Os legos são jogos de construção
(montagem), que estimulam nas crianças a sua
concentração e criatividade.
Os jogos simbólicos compreendem as idades
de dois a sete anos aproximadamente. É o fazer do
faz de conta, da representação, do teatro, onde uma
coisa simboliza a outra. Ex: uma vassoura pode virar
um cavalo, na casinha a criança pode brincar de ser
mamãe, papai, na escolinha de professora etc. Por
meio deles a criança expressa a sua capacidade de
representar. As características desses jogos são
próprias como: o desenvolvimento da imaginação e
da fantasia, não possui objetivo, não possui uma
lógica da realidade, a adaptação da realidade é de
acordo aos desejos das crianças. Na ação
psicomotora o jogo simbólico deve respeitar as regras
das relações no mundo. O poder de sonhar sobrepuja
o poder de explicar.
Segundo Vygotsky, (1984), a última categoria
são os jogos limítrofes, o teatro, os jogos didáticos e
os esportes. Através desta noção a criança vai
desenvolvendo a consciência do próprio corpo e das
possibilidades de expressar- se por meio dele, ela
elabora as suas experiências vitais e organiza sua
personalidade, esta organização se da através das
sensações, percepções, na troca de relações com o
corpo do outro. A evolução da brincadeira está
intimamente relacionada com a aquisição da
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linguagem, a maneira como a criança brinca pode ser
importante modo de avaliação do desenvolvimento
infantil. As brincadeiras podem ser o elemento chave
para a estimulação linguística. (Kishimoto 1994).
Observamos à luz dos autores estudados a
forma como os jogos e as brincadeiras são propostos
e influencia na formação psicossocial da criança, o
que nos impulsionam a investigar, observar e refletir
sobre algumas questões. Sabemos que a educação
infantil deve garantir o espaço do brincar,
assegurando a educação numa perspectiva criadora,
onde a brincadeira possa possibilitar formas de
estabelecer a relação e interação com o outro. A partir
dessas observações, faremos registros de três
brincadeiras que ocorrem em algumas escolas
públicas e particulares, de como as crianças se
organizam em grupos, além de suas habilidades. Na
tentativa de obtermos resultados mais precisos a
respeito do tema da pesquisa, faremos observações
que estarão descritas no terceiro capitulo.
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O CONTEXTO DA EDUCAÇÃO ATUAL
Sueli de Lima Mendonça Menezes

Uma discussão acerca dos princípios que
envolvem a importância do “ensinar” em nossos dias
atuais, considerando a função social do professor e
também a do aluno, ícones principais no processo de
ensino-aprendizagem,
faz-se
essencial
uma
compreensão mais profunda dos fatores que nos
levaram a ter o presente cenário educacional.
Como educadores, presenciamos mudanças
constantes nos sistemas de ensino e também na
sociedade, o que nos possibilita afirmar que a
Educação é algo dinâmico, que exige que estejamos
sempre prontos a refletir e trabalhar de maneiras
diferentes para que nossos objetivos não se percam.
Para o desenvolvimento deste trabalho de
pesquisa, inicialmente para traçarmos uma
importante perspectiva histórica acerca da realidade
da educação no Brasil, recorreremos aos fatos de
maior relevância das últimas décadas, destacando os
principais fatos, que exerceram influência direta para
que tivéssemos o atual contexto.
Assim, traçaremos duas vertentes para
aprofundamento desta questão. São elas a vertente
que tange as mudanças no âmbito pedagógico, no
que concerne às teorias pedagógicas, e o outro no
que tange as conquistas legislativas, o que envolve
Sueli de Lima Mendonça Menezes
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as questões governamentais e se relacionam
diretamente com perspectivas sócio-históricas, como
segue.
Teorias Pedagógicas
Em um trabalho que buscou abranger a
História da Educação em uma perspectiva
pedagógica, Aranha (2006), pontua as principais
teorias na área da pedagogia. Com o intuito de
recapitular os principais postulados que influenciaram
as práticas pedagógicas nos últimos anos e buscar a
compreensão de seus conceitos, debateremos
brevemente algumas das principais dessas teorias.
Devemos destacar inicialmente, a forte
presença dos conceitos das ciências humanas nas
teorias propriamente pedagógicas, como destacado
pela autora mencionada (Op. Cit.), que assume que
“o interesse pela natureza da criança, pelos
processos de aprendizagem e pela busca de métodos
adequados encontra na psicologia preciosa auxiliar”
(p.255).
Dentro de uma linha Positivista, partindo dos
pressupostos ideológicos e filosóficos do fim do
século XIX, destacam-se as ideias de confiança no
conhecimento científico de Augusto Comte, que
embasou as ciências humanas de tendência
naturalista, também merecendo destaque o trabalho
de Durkheim, que dentro de uma perspectiva
sociológica e da mesma linha naturalista, enfatizava
Sueli de Lima Mendonça Menezes
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a origem social da educação e tentava suscitar e
desenvolver alguns estados físicos, intelectuais e
morais na criança.
Outra teoria que merece ser destacada é o
denominado Behaviorismo, teoria pedagógica que
também foi criada à luz dos ideais positivistas e
naturalistas,
privilegiando
a
externalidade
comportamental,
e
que
se
originou
do
aprofundamento dos estudos do russo Pavlov sobre
as questões que envolviam os reflexos condicionados
e também por Watson e Skinner, que pressupunham
a instrução programada.
Já nas décadas de 30 a 50, nota-se um
tendencialismo tecnicista, o que se deve ao
capitalismo industrial e aos avanços científicos e
tecnológicos do início do século XX, teoria que
pregava a importância dos processos organizacionais
e que privilegiava o conhecimento técnico.
Após esse período, vários estudiosos e
pesquisadores se voltaram para uma vertente
progressista, que defendia que o conhecimento era
gerado pela experiência, os alunos aprendem
fazendo. O principal representante dessa teoria é o
americano
John
Dewey,
que
criticava
o
tradicionalismo, o intelectualismo e a memorização.
Já a denominada Escola Nova acreditava na
formação de cidadãos por meio das práticas
educacionais. Aranha (2010, p. 263) destaca:
Sueli de Lima Mendonça Menezes
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(...) a Escola Nova (...) defendia a
educação ativista, a partir da renovação
da pesquisa pedagógica, na busca
teórica dos fundamentos filosóficos e
científicos de uma prática educativa
mais eficaz. Ao lado de uma atenção
especial na formação do cidadão em
uma sociedade democrática e plural –
que estimulava o processo de
socialização da criança -, havia o
empenho
em
desenvolver
a
individualidade, a autonomia, o que só
seria possível em uma escola não
autoritária que permitisse ao educando
aprender por si mesmo, e aprender
fazendo”.

Notamos nesse discurso a presença do
ideologismo da Escola Progressista, com foco na
importância dos preceitos de cidadania. Os principais
representantes dessa vertente pedagógica foram
Montessori e Decroly.
Montessori pregava a individualização do
ensino, da atividade livre e do princípio da
autoeducação, sendo que o professor apenas dirige
as atividades e disponibiliza materiais que a própria
criança selecionará de acordo com o que achar
apropriado. A pesquisadora dava especial ênfase à
aquisição de escrita e ao processo de alfabetização.
Já Decroly acreditava que a visão da criança
tendia a ocorrer de maneira global, ao contrário do
adulto, que conseguia automaticamente individualizar
fatos e partes.
Sueli de Lima Mendonça Menezes
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Atualmente, uma das mais influentes teorias
pedagógicas é sem nenhuma dúvida a que conceitua
o Construtivismo. Tendo como base estudos da área
da psicologia, da psicologia social, da psicanálise
(que será destacada posteriormente), da biologia, da
medicina,
da
linguística,
entre
outras,
o
Construtivismo tem o intuito de buscar uma
compreensão aprofundada do funcionamento mental
infantil e dos mecanismos que permitem o
desenvolvimento cognitivo.
Os teóricos dessa linha pedagógica não
acreditam que haja um comportamento humano
universal. A esse respeito Aranha afirma que “do
ponto de vista epistemológico, para os construtivistas
o conhecimento resulta de uma construção contínua,
entremeada pela invenção e descoberta” (2010,
p.275).
Dois dos mais referenciados e reconhecidos
autores em pesquisas educacionais da atualidade
foram responsáveis pelo desenvolvimento dessa
linha teórica. Piaget, que desenvolveu a teoria da
Epistemologia Genética, que define as fases do
desenvolvimento cognitivo infantil; e Vygotsky, que se
ateve à questão do desenvolvimento do pensamento
e da linguagem, o que denominava funções mentais
superiores.
Posteriormente, desenvolveremos uma análise
mais extensa e profunda da Teoria Cognitivista, e
também da linha pedagógica que envolve a
Sueli de Lima Mendonça Menezes
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Psicanálise, já que as utilizaremos como
embasamento teórico para o aprofundamento desse
projeto de pesquisa.
Alguns outros pesquisadores, como Edgar
Morin, que esboçou diversas linhas teóricas sobre o
pensamento complexo, e também Philippe
Perrenoud, que interessou-se pela construção das
competências, também merecem ser mencionados
pelas contribuições que fizeram no estudo da
pedagogia moderna.
Mas em uma época de grandes e complexas
transformações, ressaltamos a dificuldade em
abranger a produção acadêmica atual, motivo pelo
qual realizamos breve e superficial descrição de
apenas algumas, mas importantes, linhas teóricas da
área da Pedagogia moderna.
Perspectiva legislativa
Não há como propormos um entendimento
aprofundado do contexto atual da educação em
nosso país sem considerarmos os fatos que
concernem à evolução da legislação, sendo essa uma
questão antiga e que, embora tenha sido muito
discutida entre especialistas, merece grande atenção
para que as conquistas alcançadas ocorram de
maneira democrática.
da

Oliveira e Adrião (2002) discutem a assunção
importância da obrigatoriedade do Ensino
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Fundamental como uma questão que rememora ao
tempo do próprio descobrimento do Brasil.
Os autores discutem a questão da
necessidade de escolarização como primordial desde
o século XVI, nos legados de Martinho Lutero¹, como
segue:
A
ideia
da
necessidade
de
escolarização básica da população
remonta aos tempos da reforma
protestante. Em seu livro Carta aos
Príncipes Cristãos, de 1520, Martinho
Lutero defendia a alfabetização das
massas populares como requisito para
que os fiéis tivessem acesso direto às
santas escrituras. No seu entender,
caberia aos príncipes cristãos a
responsabilidade pela oferta dessa
escolarização (p.33).

Ainda, os autores destacam que a primeira lei
que tinha por objetivo garantir o direito à Educação
Básica a todos data do ano de 1647 e foi sancionada
no estado de Massachusetts, Estados Unidos.
Percebe-se (...) a preocupação com a
alfabetização da população, presente
na lógica protestante e estimulada nas
sociedades por ela influenciadas, fato
desnecessário no catolicismo, onde o
padre, como intermediário entre o crente
e Deus, “traduz” o texto escrito,
condição que inibiu a disseminação da
escolaridade básica para a maioria
(p.34).
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Mesmo nos países já desenvolvidos pela
propulsão capitalista, o processo de escolarização
seguiu mais lentamente, tendo recebido mais atenção
a partir da década de 30 no Brasil.
Os autores continuam dizendo que muito
embora a denominada “gratuidade do Ensino
Primário” já contasse na Constituição Imperial de
1824, nunca saiu do papel, e julgam que esse fato se
deve à não estipulação de sua obrigatoriedade.
A partir da década de 70, nota-se, por meio de
dados oficiais do anuário do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE – um aumento
muito significativo na quantidade de crianças
matriculadas, sendo 113,8% durante o período da
ditadura militar e, após seu término, entre os anos de
1985 e 2000, 44%.
Mas, paralelamente a isso, constatou-se que
essa expansão foi figurativa basicamente na questão
do acesso ao Ensino Fundamental, posto que o
aumento na quantidade de concluintes foi lento.
Para chegarem a esta conclusão, os autores
se basearam nos percentuais por períodos, sendo
que no ano de 1989 apenas 22% dos alunos
ingressantes concluíram o Ensino Fundamental,
tendo essa taxa aumentado para 72% em estatísticas
obtidas no ano de 2000. A partir daí, com a diminuição
do percentual de matrículas, observa-se uma
regularização no fluxo escolar.
Sueli de Lima Mendonça Menezes
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Mas os autores advertem, como já discutimos
anteriormente, que juntamente com o crescimento no
atendimento da demanda escolar, a questão da
qualidade
torna-se fator preponderante
no
oferecimento do Ensino Fundamental gratuito e
obrigatório a todos:
Embora a ampliação da matrícula seja
notável, as possibilidades de acesso à
escolaridade obrigatória, entendida
como
matrícula,
permanecia
e
conclusão com sucesso, continuam a
elijar parcela significativa da população
da conclusão do Ensino Fundamental. A
outra questão não excetuada por esta
questão refere-se à qualidade do
ensino. A democratização de seu
acesso é acompanhada por uma perda
de prestígio da escola pública e por
indícios alarmantes de deterioração de
sua qualidade (p.37).

Podemos concluir, portanto, que o simples
cumprimento do dispositivo legal que garante o
acesso e a permanência não são suficientes para que
a Educação cumpra seus objetivos primordiais.
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
É impossível falar dos avanços alcançados
pela educação em seu âmbito legislativo sem que
façamos forte alusão à Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.
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Após
o
tendencialismo
positivista
e
escolanovista das primeiras décadas do século XX e
do período de expansão do ensino, já discutido
anteriormente, em meio às práticas de política
populista, surge após intensa discussão a primeira Lei
de Diretrizes e Bases da educação brasileira.
Como envolveu vários e distintos grupos de
filósofos, políticos e religiosos, o percurso que a Lei
de Diretrizes e Bases – LDB, teve de enfrentar desde
suas primeiras idealizações, como ocorreu com a
publicação da Constituição Federal de 1946, reflexo
do processo de redemocratização, até sua publicação
em 1961, foi tumultuado e cheio de divergências.
Tanto que Aranha (2006) afirma que:
Quando a Lei nº4.024 (LDB) foi
publicada em 1961, já se encontrava
ultrapassada, porque, nesse meio
tempo um país semiurbanizado, com
economia predominantemente agrícola,
passara a ter exigências diferentes,
decorrentes da industrialização. Embora
um anteprojeto da lei fosse avançado na
época da apresentação, envelhecera no
decorrer dos debates e do confronto de
interesses (p,311).

A autora ainda destaca que com sua
publicação não houve significativa alteração na
estrutura de ensino, vigente desde a reforma
Capanema.
Suas
contribuições
se
deram
principalmente em relação ao currículo:
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De certo modo, não houve alteração na
estrutura do ensino, conservando-se a
mesma reforma Capanema, mas com a
vantagem de permitir a equivalência dos
cursos, o que quebrou a rigidez do
sistema, ao facilitar a mobilidade entre
eles. Outro avanço estava no ensino
secundário, menos enciclopédico, com
significativa redução do número de
disciplinas. Também a padronização foi
atenuada, permitindo a pluralidade de
currículos, em termos federais (p.311).

Como desvantagem, em sua execução, temos
a previsão de financiamento de instituições não só
públicas, mas também privadas, o que gerou grande
jogo de influências para aquisição de maiores
recursos e ainda a não valorização e investimento no
ensino técnico, o que não era condizente com uma
sociedade em desenvolvimento industrial. Assim
sendo, podemos concluir que embora a preocupação
com a oficialização e legitimação de preceitos
comuns nacionais, não podemos considerar que a
promulgação da LDB de 1961 tenha trazido imediatos
e permanentes benefícios à educação nacional.
Paralelamente a isso, a década de 60 foi berço
de grande representatividade ideológica educacional.
Tendo participado das discussões da LDB,
mas não tendo alcançado reconhecimento real de
suas ideias na nova lei, intelectuais que buscavam um
verdadeiro enriquecimento cultural e também
conscientização política, acreditando ser a educação
Sueli de Lima Mendonça Menezes
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o meio para que isso ocorresse, vários grupos
populares foram criados e mesmo considerando que
foram criticados e injustamente taxados de
populistas, já que teriam a intenção de “orientar” a
população dentro de suas crenças ideológicas,
tiverem grande importância no cenário social e
educacional nesse período tendo promovido
movimentos de incentivo à cultura, a alfabetização de
populações rurais, não buscando e cobrando apenas
providências por parte do Estado, mas tomando
atitudes frente às dificuldades do período (ARANHA,
2006, PP. 311-312).
Com o Golpe Militar de 1964, praticamente
todos esses grupos foram extintos e ainda durante os
21 anos que perduraram com a Ditadura, várias
mudanças foram propostas, como a Reforma
Universitária de 1968 e a Reforma do 1º e 2º graus de
1971, todas desastrosas para a educação brasileira.
Aranha destaca que foi durante esse período,
no momento mais violento da ditadura que o então
ministro Jarbas Passarinho, por meio da Lei nº
5.692/71 instituiu uma reestruturação da Educação,
com a ampliação da obrigatoriedade de quatro para
oito anos, a criação da escola profissionalizante e o
curso supletivo, pautando-se nos princípios da
continuidade, o que garantia a passagem do aluno de
um nível para outro, e da terminalidade, que
pressupunha que ele estaria capacitado para o
mercado de trabalho.
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Mas enquanto essas conquistas permaneciam
absolutas no papel, davam uma falsa impressão de
melhora.
Com a profissão do magistério desvalorizada,
e a consequente falta de recursos humanos e
materiais para atender à demanda escolar, os índices
de analfabetismo continuavam absurdamente altos,
as escolas profissionalizantes não conseguiram se
estabelecer por falta também de profissionais
qualificados e infraestrutura, e universidades públicas
inacessíveis para alunos mal formados.
Com o enfraquecimento da ditadura a partir de
1980, e seu fim em 1985, ficou clara a necessidade
da valorização do magistério e de uma profunda
recuperação das escolas públicas.
Aranha (Op. Cit. p. 321) destaca a importância
que teve a intensa produção acadêmica desse
período que buscou investigar a fundo as condições
reais e problemas educacionais.
Dentro dessa perspectiva legislativa, vários
avanços ocorreram após o término da ditadura militar.
Sucintamente podemos destacar a promulgação da
Constituição de 1988 e a nova LDB de 1996.
Pela nova Constituição, aprovada também em
um clima de grande pressão e exaltadas discussões,
ficam em destaque a conquista do ensino público
gratuito, fundamental, com progressiva extensão ao
médio, atendimento em creches e pré-escolas,
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tentativa de valorização dos profissionais do
magistério público por meio da implementação de
planos de carreira, autonomia universitária, aplicação
de recursos estatais (mínimo de 18%) e municipais
(mínimo de 25%) da receita obtida por impostos em
educação e a criação do Plano Nacional de
Educação, com o objetivo de ratificar os objetivos
estabelecidos pela Constituição e buscar a real
qualidade e acesso à Educação, como preconizado
nesse documento.
Quanto à publicação da nova LDB, havia
grande preocupação, já que o texto anterior havia
demorado treze anos para ser publicado e, quando
isso ocorreu, ele já não mais se mostrava pertinente
à realidade educacional do país.
Aranha destaca:
O primeiro projeto da LDB resultou de
amplo debate, não só na Câmara, mas
também foi ouvida a sociedade civil,
sobretudo no Fórum Nacional em
Defesa da Escola Pública, composto de
várias entidades sindicais, científicas,
estudantis e de segmentos organizados
da educação. O projeto original exigiu
do relator Jorge Hage (...) um trabalho
importante de finalização porque, pela
primeira vez, uma lei não resultaria de
exclusiva iniciativa do Executivo, e sim
do debate democrático da comunidade
educacional (2010, p.324).
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Mas foi outro projeto, do então ministro Darcy
Ribeiro, que acabou por ser aprovado em 1996, já que
o que estava em discussão seria demasiadamente
detalhista e corporativista.
Ainda nos referindo à publicação de Aranha,
que elaborou um excelente estudo sobre a história da
educação e da pedagogia, vale mencionarmos os
principais pontos positivos e negativos trazidos com a
promulgação da nova LDB.
A primeira questão destacada pela autora é o
ensino profissionalizante, que deu abertura para que
esse nível de ensino fosse realizado por instituições
de ensino médio ou por instituições especializadas, o
que abriu precedente para que houvesse uma
disseminação de instituições privadas.
Quanto à destinação de recursos, ficou
estabelecido o benefício às escolas públicas,
mostrando-se restritivo quanto ao apoio a instituições
educacionais diversas. Há ainda a previsão de bolsas
de estudos quando houver falta de vagas na rede
pública, mas especialistas argumentam que essa
verba específica poderia ser investida na ampliação
da rede para que haja possibilidade de maior e melhor
atendimento.
Um aspecto positivo é a clareza na elucidação
do que não é considerada como despesa
educacional, o que evita a utilização da verba para
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outros fins que não os pertinentes à melhora
educacional.
No campo do ensino superior, após muita
discussão, o interesse das universidades particulares
foi atendido e houve uma diminuição para pelo menos
um terço do total na quantidade de professores
universitários com mestrado e doutorado.
Outra questão é o que estabelece o artigo 33
em relação ao ensino religioso, sendo que sua
matrícula é facultativa e sem ônus para os cofres
públicos.
A Educação Infantil continuou, até então, não
sendo obrigatória e nem tendo um acompanhamento
e fiscalização rigorosos.
Em relação às disciplinas de Filosofia e
Sociologia, que são consideradas necessárias para a
formação de plena cidadania, continuaram optativas.
A nova LDB ainda não estabelece no caso de sua
opção, que profissional seria responsável por lecionálas?
No tocante à formação profissional, uma
questão continuou sem muita definição. Ao mesmo
tempo em que passa a exigir formação de nível
superior para permissão para lecionar para turmas de
Educação Básica, mantém a premissa da
possibilidade de formação de nível médio –
magistério – para lecionar nas turmas de educação
infantil e 4 primeiros séries do Ensino Fundamental.
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Mas devemos mencionar que trouxe a previsão de
valorização profissional e formação continuada para
os professores.
A nova LDB ainda mostrou-se flexível quanto à
organização das séries, que podem ser em períodos
anuais, semestrais ou em ciclos, por exemplo, e ainda
em relação à progressão de uma série para outra, o
que garante o princípio da autonomia às instituições
de ensino.
Mas a questão da progressão ainda é alvo de
grandes debates, sendo que ela não implica em
aprovação automática, e nem pode ser encarada
dessa maneira, para que também seja garantido o
princípio que prevê a qualidade nas instituições de
ensino.
Como vimos, no período de tempo que
abordamos para o desenvolvimento desse trabalho,
houve profundas mudanças no âmbito legislativo,
mas nem sempre o interesse público real foi levado
em consideração.
Várias discussões, acerca da democracia e da
inclusão, por exemplo, continuam sendo necessárias,
mas devemos reconhecer que grandes conquistas
foram
alcançadas,
tendo
sido
importante
mencionarmos quais foram as mais significativas no
intuito de conhecermos o contexto educacional de
nosso país.
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A seguir, nos aprofundaremos nas teorias
pedagógicas que embasarão nosso projeto de
pesquisa, para definirmos quais são as mudanças
comportamentais que realizam algum tipo de impacto
no processo de ensino e aprendizagem.
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AS MÚLTIPLAS INTELIGÊNCIAS E A EDUCAÇÃO
Tatiane Alves de Melo

RESUMO
O conceito de inteligências múltiplas, desenvolvido
por Howard Gardner, propõe que os seres humanos
possuem combinações singulares entre diversas
inteligências, como a musical, a linguística, a natural,
entre outras. Com isso, a escola deve pluralizar o seu
ensino, permitindo que as diferentes inteligências
acessem ao conteúdo oferecido em suas instituições.
O artigo mostra como o conceito de múltiplas
inteligências pode ajudar no alcance de um dos
objetivos da educação, o desenvolvimento integral do
ser humano. Para ilustrar isso, o artigo recorre à
cultura hip hop, para mostrar como um ensino
pluralizado pode atender a uma das propostas da
educação, de conhecer a história e a cultura dos
povos negros. No artigo, apresenta-se a proposta de
trabalhar com um rap, “Bom Sucesso”, de Emicida, a
partir de um videoclipe e da prática de batalha de
rimas. A atividade aciona as inteligências musical,
espacial, linguística e interpessoal, ao reconhecer o
ritmo do rap, a visualidade do videoclipe, a criação de
rimas e a compreensão dos mecanismos de
preconceito e opressão ao outro.
Tatiane Alves de Melo
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Palavras-chave: Inteligências Múltiplas. Educação.
Inteligência Musical. Cultura Hip Hop.
ABSTRACT
The concept of multiple intelligence, developed by
Howard Gardner, that humans have unique
combinations between different intelligences, such as
a musical, a linguistic, a natural, among others. Thus,
a school should pluralize its teaching, allowing
different intelligences to access the content allowed in
their institutions. The article shows how the concept of
multiple intelligences can help in achieving one of the
goals of education, or in the integral development of
the human being. To illustrate this, the article retrieved
in hip hop culture, to show how a pluralized teaching
can meet one of the education proposals, to know the
history and culture of black people. The article
presents a rap work proposal, “Bom Sucesso”, by
Emicida, based on a music video and the practice of
battle of rhymes. An activating activity such as
musical, spatial, linguistic, and interpersonal
intelligences, rap rhythm recognition, video clip
visuality, rhyming, and understanding mechanisms of
prejudice and oppression of the other.
Keywords: Multiple Intelligences.
intelligence. Hip Hop Culture.

Education.

Musical

INTRODUÇÃO
Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, um dos princípios do ensino é o
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desenvolvimento integral do sujeito, abrangendo os
aspectos físico, psicológico, social e intelectual
(BRASIL, 1996). O conceito de desenvolvimento
integral pressupõe algumas concepções sobre o que
seria um sujeito que alcançou o desenvolvimento de
todas as suas capacidades. Tomando como base a
teoria de inteligências múltiplas de Howard Gardner ,
é possível perceber o que seria um ser humano com
as suas capacidades desenvolvidas, no caso, com as
suas inteligências sendo estimuladas e alargadas.
Por muito tempo, considerou-se a inteligência
como o equivalente à capacidade de raciocinar. Essa
concepção ficou marcada pelo teste criado pelo
psicólogo Alfred Binet (1857 – 1911), o teste de
quociente de inteligência (QI). O teste possibilita
medir a inteligência identificando-a com a capacidade
de resolver problemas lógicos e matemáticos. Com
isso, houve uma predominância das habilidades
lógico-matemáticas em relação a outras capacidades
do ser humano.
Devido às críticas que houve a esse tipo de
conceito sobre a inteligência, Gardner irá propor que
inteligência é o que possibilita a resolução de
problemas e a produção de bens e valores que são
apreciados em um determinado contexto histórico e
social. A partir dessa concepção de inteligência,
Gardner (2000) nos ajuda a compreender a diferença
entre os indivíduos e as suas múltiplas habilidades. O
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indivíduo forma as suas inteligências a partir de suas
habilidades inatas e do que o ambiente valoriza.
A teoria de Gardner implica uma crítica ao
modo como a educação é desenvolvida nos espaços
escolares, que, normalmente, nivelam os alunos em
algumas habilidades, ajudando a sufocar habilidades
inatas do indivíduo e impedindo o desenvolvimento de
outras inteligências que não sejam as mais
valorizadas em um determinado contexto histórico e
social. Se a escola realmente pretende desenvolver
integralmente as habilidades dos indivíduos, será
necessário que ela se volte às teorias de Gardner e
repense os modos de acessar o conteúdo proposto.
Há diversas maneiras de transmitir um conteúdo e
elas devem ser diversificadas, a fim de que as
habilidades dos alunos possam encontrar vazão.
Gardner divide as inteligências em nove:
a) Lógico-matemática: inteligência fortemente
encontrada entre economistas e engenheiros,
é a habilidade medida pelo teste de QI, que
mede a capacidade de resolver problemas
utilizando símbolos matemáticos e raciocínios
lógicos;
b) Linguística:
presente
em
jornalistas,
escritores e poetas, a inteligência linguística é
a capacidade de verbalizar as situações e
emoções vistas, sentidas ou imaginadas pelo
sujeito;
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c) Espacial: presente em fotógrafos e pintores, é
a capacidade de perceber detalhes visuais não
notados
pelos
outros,
conseguindo
desenvolver imagens e apreender informações
de desenhos e esquemas;
d) Físico-cinestésica: presente em atores,
dançarinos e artesãos, é a capacidade de
fabricar produtos ou desenvolver movimentos
estéticos com o próprio corpo;
e) Interpessoal: presente em assistentes sociais
e psicólogos, é a capacidade de compreender
os pensamentos e desejos dos outros,
conseguindo desenvolver-se bem nas relações
com as outras pessoas, visando um bem-estar
social;
f) Intrapessoal: consegue resolver problemas
compreendendo a si mesmo e as próprias
motivações,
conhecendo
os
próprios
sentimentos, sonhos e ideias;
g) Musical: capacidade de apreender padrões
rítmicos e melodias, permitindo tocar um
instrumento ou compor canções;
h) Natural: capacidade de reconhecer e
organizar em classificações as plantas,
animais e outros componentes da Natureza;
i) Existencial: habilidade ligada ao positivismo e
ao amor ao próximo. É a capacidade de refletir
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e agir a partir das grandes questões da
existência humana.
As inteligências descritas acima permitem que
o professor planeje os seus conteúdos de maneira
apropriada aos alunos. Um determinado texto será
melhor compreendido por alguém de inteligência
corporal se puder ser dramatizado em um teatro, por
exemplo. Cabe à escola propiciar modos diferentes
de conhecer e desenvolver as múltiplas inteligências
dos alunos.
O objetivo do presente artigo é mostrar como a
inteligência musical pode ser abordada no espaço
escolar. A inteligência musical envolve diversas
características como: apreciação da entonação, do
ritmo e do timbre de músicas ouvidas; capacidade de
emocionar-se com a música; perceber a organização
complexa da música e captar notas musicais.
Observa-se um forte predomínio da inteligência
musical em uma pessoa que queira aprender a tocar
um instrumento musical, consiga captar padrões
musicais e repeti-los, tendo até mesmo pensamentos
em ritmos marcados. O primeiro capítulo do artigo
apresentará as formas como a inteligência musical
aparece e pode ser melhorada. Como dito, alguém
que já possui inteligência musical pode ter essa
característica melhorada, assim como pode ser
estimulada em pessoas que possuem pouca
inteligência musical. A melhora da inteligência
musical passa por uma transformação da audição
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passiva para uma ativa, preocupada com a forma
sonora e suas nuances.
No segundo capítulo, será abordada a relação
das inteligências múltiplas e do espaço escolar. Como
dito no início da introdução, a teoria desenvolvida por
Gardner implica um problema para o modo como as
escolas realizam o processo de ensinoaprendizagem. Se as escolas trabalharem, com um
currículo fechado e com modos tradicionais de
transmissão de conhecimento, apenas algumas
inteligências, como a verbal e a lógica, são
desenvolvidas. Por isso, é preciso agregar conteúdos
e modos de transmissão diversos para que a escola
possa não só propiciar o desenvolvimento das
inteligências múltiplas dos educandos como
aproximar-se daqueles que possuem outras
inteligências, que não a verbal e lógica, como a sua
principal inteligência. Para mostrar isso, o segundo
capítulo aponta como um trabalho de musicalização,
a partir do hip-hop, pode ser desenvolvido para
atender o conteúdo obrigatório de ensino da cultura
negra nas escolas.
No terceiro capítulo, a partir da temática
proposta no segundo capítulo, será proposta uma
atividade em algumas etapas a fim de mostrar como
o trabalho com as inteligências múltiplas pode
contribuir no processo de ensino-aprendizagem. O
objetivo do capítulo é exemplificar a temática de
cultura negra a partir do tema hip-hop, apontando
Tatiane Alves de Melo
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como o docente pode diversificar o seu trabalho e
permitir o acesso ao currículo para discentes que
possuam outras inteligências que não aquelas
estimuladas normalmente pela escola, como a verbal
e a lógica. No caso, a atividade será desenvolvida
procurando estimular a inteligência musical dos
alunos.
Desse modo, o artigo encontra uma estrutura,
da teoria para a prática, que respeita o fazer docente,
pois é preciso que as teorias voltadas ao professor
possam ser desdobradas em atividades que irão
ajudar na sua prática cotidiana. Além disso, o trabalho
servirá como suporte àqueles que procuram modos
de inserir conteúdos de cultura negra em suas aulas,
obrigatoriedade posta em lei pelo governo federal na
área da educação.
INTELIGÊNCIA MUSICAL
Características
A inteligência musical caracteriza-se pela
capacidade de apreciar e produzir sons. Os principais
elementos observados por quem possui essa
inteligência são o tom (melodia) e o ritmo. O terceiro
elemento que alguém com inteligência musical possui
sensibilidade é o timbre, combinação dos harmônicos
de um determinado instrumento. Outro componente
importante que aponta a inteligência musical é a
capacidade de perceber a emoções que uma
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determinada música pretende imprimir. Em suma,
pode-se definir a inteligência musical como:
a habilidade que o indivíduo tem na
atuação, composição e apreciação de
Padrões Musicais. (...) Indivíduos com
essa
competência
manifestam
facilidade em identificar sons distintos,
perceber nuanças de sua intensidade
e captar a sua direcionalidade;
percebendo com clareza o tom ou a
melodia, o ritmo ou a frequência e o
agrupamento dos sons e suas
características
intrínsecas,
conhecidas como timbre; além de
conseguir ler, escrever, interpretar e
se expressar por meio da música
(ALMEIDA et all, 2017, p. 92).

Se a inteligência musical é desenvolvida a
partir de discriminações entre os diversos níveis de
uma música, como a melodia e o timbre, isso significa
que o seu desenvolvimento depende da passagem de
uma audição passiva para uma audição ativa.
Como desenvolver a inteligência musical?
Para
compreender
o
que
seria
o
desenvolvimento da inteligência musical, é
necessário que haja uma compreensão do que seria
a audição ativa de uma música:
A música implica um material concreto
que está sendo utilizado. O ouvinte
inteligente deve estar preparado para
aumentar a sua percepção do material
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musical e do que acontece a ele. deve
ouvir as melodias, os ritmos, as
harmonias, o colorido tonal, de
maneira mais consciente. Mas, acima
de tudo, para que possa seguir o
pensamento do compositor, deve
conhecer alguma coisa sobre os
princípios da forma musical. Entender
todos esses elementos é entender o
plano
exclusivamente
musical
(COPLAND, 2013, p. 29).

Considerando que a música possui um plano
material, que une melodia, ritmo, harmonia e timbre,
a inteligência musical será melhor desenvolvida se
estiver atenta à recepção e produção desses
elementos na música. Desse modo, desvincula-se o
desenvolvimento da inteligência musical ao
aprendizado de um instrumento, pois qualquer
pessoa, se for estimulada, pode desenvolver a
percepção dos elementos musicais citados.
Sendo uma linguagem, há diversos estudiosos
que apontam que o desenvolvimento da inteligência
musical pode estar vinculado ao desenvolvimento da
inteligência verbal. Percebe-se esse vínculo entre as
inteligências em gêneros como poesia, que procura,
mediante à exploração sonora das palavras, imprimir
ritmo e melodia intencionais à linguagem verbal,
ópera, que une um plano musical a um texto escrito e
cantado, fundindo a linguagem verbal e a musical, ou
mesmo as canções, que une as letras de música,
verbais, a um ritmo e melodia, musicais. Os pontos de
Tatiane Alves de Melo
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contato entre as duas inteligências são diversos e
podem ser explorados no desenvolvimento dessas
duas inteligências.
O desenvolvimento da inteligência musical
depende, portanto, de uma sensibilização em relação
aos elementos constitutivos da música.
Sensibilização
Em relação à música, essa sensibilização
também pode ser chamada de musicalização:
a musicalização é um processo de
construção do conhecimento, que tem
como objetivo despertar e desenvolver
o gosto musical, favorecendo o
desenvolvimento da sensibilidade,
criatividade, senso rítmico, do prazer
de ouvir música, da imaginação,
memória, concentração, atenção,
autodisciplina, do respeito ao próximo,
da socialização e afetividade, também
contribuindo
para
uma
efetiva
consciência
corporal
e
de
movimentação.
Portanto,
a
musicalização é feita através de
atividades
lúdicas
visando
o
desenvolvimento global do ser
humano. O lúdico funciona como
elemento motivador e de estímulo para
desenvolvimento
da
expressão
musical onde a imitação, a percepção
e a criação são os principais
elementos deste processo (GODOY,
et all, 2009, p. 5195).
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O desenvolvimento da inteligência musical,
portanto depende de ações planejadas para que o
aluno possa ser mais sensível aos elementos da
música, como o senso rítmico, aumentando o seu
prazer na audição de uma música e um aumento no
repertório de possibilidades sonoras. Sem esse
desenvolvimento, o aluno, além de permanecer em
um nível de audição passiva, também terá como
referência somente as modas musicais, pois não
conhece outras concepções de música, outros ritmos
e outras propostas melódicas.
O elemento lúdico, na musicalização, é
essencial para que o aluno possa arriscar na criação
de pequenas melodias e ritmos, além de criar um
espaço de experimentação, permitindo a abertura
para outras formas musicais que não aquelas as
quais o aluno está acostumado.
A inteligência intrapessoal também é
desenvolvida pela melhora da inteligência musical,
pois a música possui um elemento afetivo, desperta
emoções, e permite que o educando possa
compreender e distinguir melhor os sentimentos que
possui dentro de si.
Implicações do conceito
múltiplas à educação

de

inteligências

A teoria de Gardner, a propor diversas formas
de inteligência, implica que a escola reveja o seu
modo de oferecer os conteúdos. A educação,
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tradicionalmente, desenvolve mais as inteligências
lógicas e verbais, patente pela própria carga horária
dos alunos, que está preenchida mais por aulas de
Matemática e Língua Portuguesa.
Porém, o próprio modo de transmissão de
conhecimentos de outras disciplinas, como Geografia
e Ciências, privilegia mais a linguagem verbal, pois
essas disciplinas, na transmissão de conteúdos aos
alunos, utilizam os textos didáticos presentes em
livros. A própria imagem, nos livros didáticos, está
submetida ao texto verbal, ou seja, a imagem não é
considerada em si mesma, como na inteligência
espacial, mas está a serviço da inteligência verbal. A
matéria de Ciências, que poderia desenvolver a
inteligência natural, também, ao acolher o texto verbal
como fonte primária de informação, acaba não
desenvolvendo outras formas de inteligência. A
inteligência natural depende da contemplação e
racionalização dos elementos naturais, porém, o texto
didático pouco incentiva isso, tornando as aulas de
Ciências memorizações de observações verbais
feitas por estudiosos sobre a Natureza. O privilégio de
determinados tipos de inteligência mostra como a
educação, ao propor atividades iguais a todos os
alunos, pode tornar-se injusta:
desde sempre, o sistema educativo
esforçou-se em apresentar um modelo
educativo
que
tivesse
como
fundamento principal a igualdade.
Neste sentido, todos os alunos eram
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ensinados e avaliados da mesma
forma. Porém, nem sempre igualdade
rima
com
equidade
e,
progressivamente, esse sistema se
revelou injusto para alguns alunos. (...)
Nesse modelo tradicional, o processo
de ensino- aprendizagem estava
essencialmente centrado na figura do
professor e as variações individuais
eram ignoradas. Consequentemente,
o aluno era considerado como um ser
passivo e dependente (ANGELIS,
2017, p. 31).

O que observamos na teoria das inteligências
múltiplas é que as pessoas não possuem as mesmas
inteligências desenvolvidas. Ter um método único de
aprendizado privilegia o sucesso escolar de apenas
alguns alunos, que tenham a inteligência lógica e
verbal mais desenvolvidas, mas não permite o acesso
ao currículo por outros tipos de alunos. Cabe a
discussão do qual seria o papel do professor nesse
tipo de ensino. Como as inteligências são múltiplas, o
ensino deverá ser mais individualizado, bem como a
avaliação terá que ser individualizada. Porém, tal
método esbarra na quantidade de alunos por sala.
Dependendo da quantidade de alunos, o professor
encontrará dificuldades ao tentar desenvolver um
trabalho individualizado com os alunos. Por isso, o
docente deve pluralizar o se ensino:
a utilização de vários recursos
(música, filmes, atividades de mímica,
puzzle...etc.) para o ensino de um
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mesmo conteúdo é recomendada de
modo a cativar a atenção do máximo
de alunos e adaptar a aula a todas as
inteligências presentes na turma. Esse
método irá melhorar a compreensão
do conteúdo por parte dos alunos. De
facto, através dessas múltiplas
abordagens,
ativa-se
diferentes
aglomerados de redes neurais. Na
medida em que numerosas redes
neurais
são
ativadas
e,
eventualmente, conectadas, obtém-se
uma representação mental sólida e
duradoura do conteúdo (ANGELIS,
2017, p. 32).

Ou seja, se considerarmos a realidade das
salas de aula no Brasil, com uma grande quantidade
de alunos, percebemos que a pluralização de
recursos atende a uma das implicações que a teoria
das múltiplas inteligências possui: a de que os alunos
aprendem de forma diferente, dependendo de qual
inteligência sua é predominante.
O próprio modo de avaliação deveria ser
modificado, não servindo para aprovar, reprovar ou
categorizar os alunos, mas para mostrar a eles quais
são os seus potenciais. Um aluno que, após uma aula
que utiliza música, aprende melhor um conceito, será
estimulado a buscar elementos que desenvolvam
essa sua inteligência. Além disso, a inteligência é
entendida, por Gardner, como a capacidade de
resolver problemas e criar bens valorizados pela
sociedade e cultura, sejam bens materiais ou
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imateriais. Assim, os alunos devem ser estimulados a
propor soluções utilizando e desenvolvendo
inteligências múltiplas, a fim de descobrir o seu
potencial e melhorar em todas as linguagens. A
inteligência só encontra a sua motivação no uso de
soluções de problemas que afetam o indivíduo e a
sociedade, portanto, a escola deve respeitar essa
característica.
O uso do conceito de inteligências múltiplas no
desenvolvimento de temáticas negras
Em 2008, o governo federal estabeleceu uma
modificação na Lei 10.639/03, tornando obrigatório o
ensino de história e cultura afro-brasileira e africana
nas instituições de ensino, nas diversas modalidades.
A lei estabelece que o conteúdo “incluirá o estudo da
História da África e dos Africanos, a luta dos negros
no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na
formação da sociedade nacional” (BRASIL, 2003).
Uma das contribuições recentes da cultura negra
à cultura nacional é o desenvolvimento de um novo
fazer artístico, o hip-hop. A cultura hip-hop une formas
de grafismos, mediante o grafite, danças, o break, e
música, o rap. Pesar de sua origem estrangeira,
houve, no Brasil, não só uma adaptação, mas uma
apropriação que permitiu a expressão da população
negra brasileira, emergindo como uma das forças
culturais presentes hoje no país. Por ser uma cultura
diversa, o estudo do hip hop propiciaria, em um
processo de ensino-aprendizagem que busca somar
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as contribuições da teoria de inteligências múltiplas, o
desenvolvimento das diversas inteligências:
a) Inteligência visual: o uso de grafites, grafismos
que estão nos muros das ruas, denunciando as
diversas formas de opressão e celebrando a
cultura negra;
b) Inteligência cinética: o uso do break, uma
forma de dançar que surgiu da rivalidade entre
gangues nos EUA e que recebeu, no Brasil,
novos passos, nova estética, incorporando
movimentos típicos de danças negras;
c) Inteligência musical e verbal: utilizando o rap,
é possível não só desenvolver a inteligência
musical, pela observação dos padrões rítmicos
dessa música, como observar a linguagem
verbal utilizada nesse gênero, um modo
diferente de construir o discurso e que propicia
o desenvolvimento da inteligência verbal.
No próximo capítulo, será proposto um
trabalho utilizando as inteligências múltiplas musical
e verbal, tendo como objeto o rap.
O nascimento da cultura hip hop no Brasil
O movimento hip hop iniciou-se no Brasil pela
incorporação da dança break. Enquanto nos EUA a
dança refletia movimentos típicos de guerra, como
uma crítica às guerras empreendidas pelo país, no
Brasil o break era feito mais para a diversão e
autopromoção dos dançarinos. Inicialmente, a dança
Tatiane Alves de Melo

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

1286

sofreu preconceito, mas, aos poucos, passou a ser
apreciada não só pelos negros e habitantes das
periferias, mas também de áreas nobres. A cultura hip
hop ganhou força com a chegada do rap e do grafite.
"A cultura hip hop se difunde e fortalece por meio do
rap, que no Brasil, tem o grupo Racionais MC’s como
pioneiro do estilo - pelo menos em grande escala”
(FOCHI, 2007, p. 63).
Com a inserção do grafite e do rap, a cultura
hip hop insere-se no Brasil e desenvolve a sua quarta
coluna: a conscientização.
é
dessa
maneira
que
a
conscientização do hip hop acontece.
A arte e suas possibilidades são uma
espécie de doce, ganho quando certas
lições são aprendidas. No rap. Por
exemplo, ganha prestígio quem tem
uma poesia mais elaborada. Como
para fazer uma boa letra é preciso
estudar história, compreender a
situação, a realidade e, mais
importante, inventar maneiras de
expressar tudo isso com as palavras,
o processo de educação não acontece
mais como uma obrigação vazia,
passa a ter sentido (PIMENTEL, 1998,
p. 15).

Ou seja, uma das características principais da
cultura hip hop é a conscientização, o conhecimento
das lutas dos negros e dos jovens da periferia, do
cotidiano e dos fatos históricos que levaram a isso.
Essa cultura poderia ter caído no modismo, como
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diversos outros movimentos culturais, mas a vontade
de retratar a realidade e mostrar, pela arte, como
superar as dificuldades, permitiu ao hip hop uma
duração longeva, sendo relevante no panorama
cultural por vários anos, e até no nosso tempo.
Por retratar os problemas atuais, a cultura hip
hop se encaixa bem em uma das propostas de
Gardner para a educação, citada no capítulo anterior:
a proposta de problemas reais, vividos pelos sujeitos
que se encontram no espaço escolar. Como Gardner
nota, a inteligência surge para lidar com problemas e
produzir bens, materiais ou imateriais, então, dos
problemas vividos pela população negra, como
preconceito e opressão social, emerge uma forma
artística que envolve diversas inteligências como a
musical, com o rap, a cinestésica, com o break, e a
visual, com os grafites.
A renovação do movimento hip hop e a adoção de
novas linguagens
Atualmente, o movimento hip hop também
utiliza outros meios que não só a dança, o grafite e o
rap. Um desses meios é o videoclipe. A utilização de
vídeos pelos novos rappers faz avançar a cultura hip
hop para outros meios de comunicação, como a
televisão e a internet.
Será feita uma breve proposta de análise do
videoclipe “Boa Esperança”, do rapper Emicida,
lançado em 2015. O vídeo causou polêmica por
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mostrar a segregação racial existente no Brasil. Na
história desenvolvida no clipe, empregados negros
rebelam-se contra os patrões brancos. Além de
denunciar uma situação, o clipe mostra uma quebra
com o discurso da classe dominante de
apaziguamento.
A letra faz diversas denúncias sociais como:
a) Preconceito: "o gueto só é real se tiver roendo
osso / Cadê os neguim que devia 'tá no fundo
do poço?" (EMICIDA, 2015). No trecho, há a
denúncia de que a sociedade identifica o negro
com pobreza; por essa identificação, as
diversas formas de opressão ao povo negro
são vistas como naturais, pois cabe ao negro
estar na base da pirâmide social;
b) Histórico de opressão do povo negro: "Vivendo
confortável e pã / Pensando, qual capitão do
mato vai caçar like com meu nome amanhã?"
(EMICIDA, 2015). Ao citar a figura do capitão
do mato, Emicida mostra consciência de que a
situação de opressão do povo negro não é
atual, mas remete a raízes históricas, com o
processo de escravização do povo negro.
A partir dessas duas temáticas, será feita uma
proposta de desenvolvimento das inteligências
musicais e verbais em uma atividade escolar.
Criando raps e aumentando a consciência
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Considerando o próprio histórico do rapper
analisado, Emicida, observa-se que o início da sua
carreira está ligado à batalha de rimas. Na batalha de
rimas, um DJ faz as batidas e os rappers inventam
rimas na hora, em um confronto pelas palavras.
Tendo esse modelo, propõe-se, uma atividade que
siga os seguintes passos:
a) Apreciação da variação rítmica feita pelos DJs:
nesse primeiro momento, os alunos deverão
escutar as batidas do rap e acompanhar o
ritmo com palmas ou batidas em algum objeto
sólido. A intenção é desenvolver a inteligência
musical na apreciação do ritmo criado pelos
DJs. Também serão ensinadas técnicas de
fazer o som da batida com a boca, o beatbox;
b) Após a apreciação musical do ritmo, será
proposta a apreciação do clipe “Bom Sucesso”,
de Emicida. Os alunos deverão perceber como
o ritmo das palavras se encaixa no ritmo da
música, sendo que a voz também cria a
melodia da música. Ver o vídeo permitirá que
os alunos com inteligência visual possam
abordar o conteúdo de uma maneira que seja
propício a eles;
c) Discussão sobre os temas propostos na letra
da música, preconceito e opressão do povo
negro. Os alunos deverão ouvir relatos de
pessoas que sofreram preconceito e conhecer
a história de opressão do povo negro no Brasil;
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d) A partir desse conhecimento, os alunos
organizarão batalhas de rimas, o que
propiciará o desenvolvimento da inteligência
musical, pois o rap a ser criado deve obedecer
ao padrão rítmico posto pelo DJ, e o
desenvolvimento da inteligência verbal, no
caso, a consciência fonológica para conseguir
produzir rimas com as palavras. Nessa etapa
final, o objetivo é transferir a batalha de rimas
da luta de um rapper contra o outro para a luta
contra o preconceito e a situação dde opressão
do povo negro ao longo da história.
Com as etapas sugeridas, o artigo pretende
estimular formas de tornar possível o uso do conceito
de inteligências múltiplas na sala de aula.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional estabelece que cabe à escola o
desenvolvimento integral dos alunos. Ao estabelecer
essa meta, é passível a discussão sobre o que seria
o desenvolvimento integral do aluno. Qual é a visão
de ser humano que está na base de um sujeito
integral? Analisando as diversas conceituações sobre
isso, foi proposto que se toma-se como base para um
sujeito integral alguém que tivesse as inteligências
múltiplas desenvolvidas.
Howard Gardner propôs, em sua obra, o
conceito de inteligências múltiplas. Inteligência, para
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o autor, é a capacidade de solucionar problemas e
criar bens, materiais ou imateriais, que sejam
valorizados por uma determinada cultura em uma
determinada sociedade e em um determinado tempo
histórico. Essa concepção de inteligência é mais
ampla do que a concepção anterior, que identificava
a inteligência com a capacidade de solucionar
problemas lógicos, o que pode ser visto nos testes de
Quociente de Inteligência (QI). O que Gardner
propões é que essa inteligência lógica-matemática é
uma das inteligências do ser humano. Por ser uma
teoria modular, Gardner não hierarquiza as
inteligências.
Além de não hierarquizar as inteligências,
Gardner produziu uma teoria que consegue mostrar a
singularidade das pessoas. O desenvolvimento das
inteligências depende das capacidades inatas e do
meio, ou seja, quais inteligências são mais
desenvolvidas em uma determinada sociedade ou
comunidade. Essa concepção implica uma crítica ao
modo como a escola trabalha com os alunos.
Observa-se que as escolas, normalmente, adotam
um currículo único, trabalhando com as mesmas
ferramentas: a inteligência verbal e a inteligência
lógico-matemática. Por exemplo, disciplinas como
Geografia
e
Ciências,
que
trabalhariam,
naturalmente, as inteligências espacial e natural,
acabam recorrendo à inteligência verbal como modo
de transmissão de conhecimento.
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Gardner postula que há diversas inteligências,
sendo: a lógica-matemática, que utiliza o raciocínio
lógico e os símbolos matemáticos para solucionar os
problemas; a linguística, que utiliza a linguagem
verbal para descrever e solucionar os problemas; a
espacial, de reconhecimento de detalhes e
descoberta de soluções na visualidade; a físicocinestésica, que utiliza o corpo para resolver os
problemas e produzir bens estéticos ou econômicos;
interpessoal, que estabelece as bases dos
relacionamentos entre as pessoas, buscando o bem
comum; a intrapessoal, que é o autoconhecimento e
a capacidade de discernir em si os vários
sentimentos; a musical, que é a capacidade de
acompanhar os elementos musicais, como ritmo e
melodia, e produzir; a natural, que é a capacidade de
observar a natureza e categorizar os seres que estão
presentes nela e a existencial, base do amor ao
próximo, que lida com as grandes questões humanas.
Todas essas inteligências colaboram na
emergência da singularidade do ser humano e devem
ser consideradas na hora de planejar as aulas e os
conteúdos das disciplinas. Se um determinado aluno
possui a inteligência físico-cinestésica como sua
principal inteligência, o uso do teatro será mais eficaz
para a compreensão de um texto que apenas o uso
da inteligência linguística.
O presente artigo procurou explorar a
inteligência musical para atender a um dos conteúdos
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obrigatórios propostos pelo governo: a transmissão
da cultura negra e sua influência na cultura geral.
A
inteligência
musical
depende
da
sensibilidade para apreender os elementos musicais:
ritmo, melodia, timbre e emoção. Por isso, uma das
primeiras propostas, ao trabalhar com a inteligência
musical, é fazer a sensibilização, a musicalização,
dos alunos, a fim de que deixem de ser ouvintes
passivos para se tornarem ouvintes ativos.
Na sensibilização, o aspecto lúdico ganha
importância. É na experimentação livre e no processo
de alargamento da imaginação que a inteligência
musical pode se desenvolver, conhecendo e
aprofundando as possibilidades de ritmos, melodias,
timbres e emoções que uma música pode causar.
Como nenhuma das inteligências funciona de
forma isolada, a musical está vinculada à inteligência
interpessoal, pois depende da compreensão do
sentimento do outro, e à inteligência intrapessoal, a
capacidade de perceber em si mesmo os sentimentos
que uma determinada música desperta.
Considerando essa relação entre as
inteligências, é preciso compreender que o ensino
deve ser pluralizado, ou seja, levar em consideração
as diferentes inteligências. Na proposta feita no
artigo, as diversas inteligências são trabalhadas a
partir de um rap, “Bom Sucesso”, de Emicida.
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A proposta é apresentar o ritmo do rap, o que
desperta a inteligência musical dos alunos a fim de
tornarem esses alunos sensíveis a um dos elementos
da música. Após apresentar a proposta de batalha de
rimas, a inteligência linguística é acionada, pois o
verbal deve acompanhar o ritmo da música.
Como a letra de “Bom Sucesso”, do Emicida,
cita temáticas que mostram a condição dos negros no
Brasil, preconceito e histórico de opressão, os alunos
serão estimulados a produzir rimas sobre as
temáticas, atendendo ao conteúdo obrigatório da
cultura negra.
Com isso, o artigo apresentou uma atividade
que atendeu às demandas postas pela teoria das
múltiplas inteligências, respeitando o trabalho
docente, que deve conhecer as teorias, colocá-las em
prática e refletir sobre elas.
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A DIMENSÃO POLÍTICA NO ATO PEDAGÓGICO
Thaís Lúcio Gomes

APRESENTAÇÃO
O presente ensaio científico é parte integrante
do TCC da Universidade de Mogi das Cruzes
específico do curso de Pedagogia, cujo objetivo da
pesquisa é observar a prática docente tendo como
eixos norteadores de análise a função da Educação,
Escola e do Professor e a análise na transmissão e
assimilação do conhecimento na Escola.
A justificativa da escolha deve-se ao fato da
importância do estudo do tema devido as atuais
condições de trabalho e desafios na prática docente.
Na minha formação foi muito presente práticas
pedagógicas algumas significativas outras não, no
entanto no decorrer do curso devido aos estudos nas
diferentes disciplinas, me proporcionou uma análise
crítica e reflexiva da realidade, compreendendo que o
fazer docente tem dimensão política em seu bojo,
demonstrando que o profissional da educação não
pode ser neutro e sim ter claro para si suas
intencionalidades que através disso acarretará sua
competência técnica ou não. (Nosella, 2005, pg.227)
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Visando esclarecer que a essência do
compromisso político e do fazer pedagógico é quando
o professor tem seus objetivos claros e quais
caminhos querem almejar e exercer sua função com
criticidade e contribuindo para formação democrática
dos educandos rompendo com as difusas ideologias
presente que reproduz o discurso da neutralidade,
que oferece aos educandos uma educação que omiti
os conhecimentos e a desigualdade social e
econômica. (Nosella,2005, pg.227)
Ao longo do curso aprendemos os
fundamentos teóricos e através dos estágios
supervisionados
vivenciamos
situações
que
confrontamos os referenciais teóricos presentes na
instituição de ensino com o ambiente escolar
demonstrando que o contexto da educação necessita
de reestruturação.
Nos estágios supervisionados foram coletados
dados, análise documental, entrevistas, questionários
e análise da cena significativa para compor este
estudo.
O ensaio tem como estrutura a apresentação,
referencial teórico, cena significativa, análise da cena
e considerações finais.
DESENVOLVIMENTO
Nosella (2005) procura situar à política de 20
anos atrás e a atual no que se refere à educação,
fazendo uma reanalise do processo de democratização
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que nasce na década de 80, que fizeram parte da
formação e preocupação dos educadores e continua
buscando no sentido de compromisso político e
competência técnica.

Salienta a importância do retorno do tema, pois
na conjuntura atual a realidade política encontra-se
em difusas ideologias que não é mais referência
suficiente para o engajamento político na educação
brasileira.
Ressalta que devemos reencontrar com
discussões
sobre
competência
técnica
e
compromisso político, escola desinteressada e
cultura democrática presentes nas ideias de Gramsci.
Nosella afirma que para compreender a função
e a natureza dos intelectuais precisamos ler Gramsci,
pois no novo quadro político devemos resgatar a
dimensão política das atividades tradicionais dos
educadores e dos intelectuais em gerais.
O autor pretende resgatar o valor da dúvida
como método, contrapondo as frases decisivas,
absolutas, fechadas, autoritárias. Na atual política
recolocar a pergunta e voltar a valorizar as dúvidas.
Nosella (2005) pretende também resgatar a
cultura democrática na fusão do compromisso político
com competência técnica, favorecendo um clima de
democracia, rompendo com a manipulação presente
e o comprometimento com a sociedade.
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O artigo salienta que o ato educacional tem
dimensão ética-política, sendo necessário que o
educador esteja consciente de seu papel e
responsabilidade.
CENA SIGNIFICATIVA
A justificativa da escolha da cena significativa
deve-se ao fato da educadora ter clareza de sua
atuação enquanto mediadora do processo de
transmissão do saber elaborado. Diante disso, o
profissional garantiu aos educandos um fazer docente
competente, crítico e comprometido com a sociedade.
O cenário educacional foi uma Escola Estadual
na região Central de Mogi das Cruzes em uma classe
de 2° Ano do Ensino Fundamental I.
A sala de aula é composta por 34 alunos sendo
que maioria é alfabetizado, e a professora regente
ACT atua há mais de 20 anos no Magistério.
Ao chegar à sala de aula notei que os alunos
encontravam-se
sentados
individualmente
aguardando a comanda para o início da aula.
Como de costume é feita uma oração e entrega
dos cadernos dos alunos e do livro do Projeto Ler e
Escrever. A professora explicou que hoje eles iriam
registrar em seus cadernos a história da Chapeuzinho
Vermelho do Autor Charles Perrault.
A princípio, os alunos não ficaram
entusiasmados com a leitura, até que um menino
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disse que já tinha ouvido a história da Chapeuzinho
Vermelho, mas a professora enfatizou que o conto é
interpretado e escrito de diferentes formas/versões
por diferentes autores.
A professora explica que a história que ela iria
contar foi extraída do livro de Charles Perrault e copiada
para o livro Ler e Escrever para que todos tivessem
acesso a história. Logo após, orientou os alunos para
abrirem o livro na página que estava escrito sumário
e em seguida circulou em sala de aula para verificar
se todos os alunos haviam aberto na página correta e
aproveitou para explicar que quando precisamos
achar uma história e não sabemos a página correta
podemos recorrer ao sumário, ele contém o nome da
história, do autor e da página.

Depois que os alunos conseguiram identificar
onde estava o nome da obra que iriam ler e o número
da página que estava ao lado, a educadora pediu para
que eles abrissem na página correspondente à
história da Chapeuzinho na versão de Charles
Perrault.
Após a localização da página correta, a
professora pediu para eles prestarem atenção e
acompanhassem a leitura.
Durante a leitura em voz alta a professora
respeita a entonação, com ritmo e gestos para que os
alunos possam compreender as passagens da
história.
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Os alunos acompanhavam a leitura e a
professora ficava ao lado dos alunos que possuem
hipóteses silábica e pré-silábica mostrando onde
estavam lendo, indicando quando mudava de
parágrafo para que todos pudessem acompanhar.
Após o término da leitura a professora fez
algumas intervenções para auxiliar na compreensão
do texto, fez algumas retomadas na história,
perguntando a respeito dos personagens o que
ocorreu e como se encerrou, perguntando se eles
conheciam outras versões diferentes.
Todos participaram, contaram suas próprias
versões, comentaram as diferenças identificaram as
características de cada personagem e compararam a
história sobre o mesmo personagem e percebendo as
diferenças e características presentes, ou seja,
ampliaram o seu repertório aumentando a
familiaridade com o gênero literário.
Finalizando a roda de conversa, a professora
explicou que o conto de fada tem sua origem na
tradição oral, as histórias contadas de gerações em
gerações, por isso que uma mesma história pode ter
diferentes versões.
A professora foi até a lousa e sugeriu que os
alunos elaborassem um novo final para história. Eles
ditaram e a professora escreveu. A versão da sala foi
que o caçador chegou a tempo de pegar o lobo
salvando a vovozinha e a netinha. Chapeuzinho
Thaís Lúcio Gomes
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Vermelho cresceu e se casou com o caçador, ou seja,
os alunos conseguiram recuperar as características
do portador do texto e durante a escrita a professora
sempre acompanhava e revisava algumas passagens
que se repetiam ou expressões para melhorar a
produção.
Ao desempenhar esse papel de escriba e pedir
para os alunos ditarem oralmente, o docente
trabalhou o comportamento escritor, fazendo eles
perceberem as diferenças entre a linguagem oral e a
escrita.
Pudemos observar nessa cena uma boa
situação de aprendizagem bastante significativa, pois
os alunos puderam pôr em jogo tudo que sabiam,
refletiram, debateram e opinaram. Tudo foi
contextualizado e problematizado pela professora
demonstrando coerência com a proposta.
A intervenção favoreceu o reconhecimento das
principais características do gênero. Os alunos
tiveram situações práticas reais de leitura e escrita
demonstrando que eles podem ler e escrever antes
de saber ler e escrever convencionalmente,
desenvolvendo assim os comportamentos positivos
nos futuros leitores que a escola deve formar.8
ANÁLISE DA CENA
FUNÇÃO DA
PROFESSOR.

EDUCAÇÃO,

ESCOLA

E

DO
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O objetivo da pesquisa é observar a prática
docente tendo como primeiro eixo articulador de
análise a função da Educação, Escola e do Professor.
De acordo com Nosella (2005), a escola tem a
função de proporcionar aos educandos independente
de sua classe social a ciência e a cultura acumulada
pela humanidade desenvolvendo e oferecendo uma
educação ética e social que capacite os alunos a
detectar as ideologias presentes e cabe ao professor
exercer seu papel diante da sociedade com
responsabilidade, formando integralmente os
educandos.
A cena escolhida, demonstra que a prática
docente da professora foi significativa, devida clareza
do profissional da educação, enquanto mediador do
conhecimento elaborado.
Afirma Nosella:
um
educador
competente
e
politicamente compromissado ensina
os alunos que,se na escola do
passado (séculos XIX e XX) qualificou
ex-escravos e migrantes para a
cidadania industrial, a escola do
século XXI precisa preparar extrabalhadores industriais para a nova
cidadania pós-industrial e
virtual, criando novas formas de
distribuição de riquezas além dos
tradicionais salários; repropondo para
o currículo clássico paradigma de
totalidade: educar à filosofia e à
Thaís Lúcio Gomes
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técnica, à criatividade e à disciplina, à
meditação
e
às
atividades
profissionais práticas. (NOSELLA,
2005, PG.236)

Atrelando os referenciais teóricos e dados
coletados, o autor pressupõe que é fundamental
garantir aos educandos a construção do
conhecimento crítico, proporcionando uma educação
de qualidade contrapondo ao conhecimento do
senso-comum marcado por difusas ideologias.
Diante disso, a prática docente não pode ser
pautada na neutralidade e sim em posturas éticas e
políticas no ato pedagógico, o professor que ampliar
essa consciência crítica sobre sua própria prática,
perceberá a importância social, cultural e política de
sua tarefa, colaborando para transformar a qualidade
social da escola, favorecendo assim de uma certa
forma, uma cultura democrática no âmbito da
Educação.
Para Nosella:
Cultura democrática, é um clima
espiritual, inicialmente rarefeito, que
com o passar dos anos, no respeito
indiscutível às regras democráticas,
que valoriza o processo e não só os
resultados, que prioriza uma política
econômica de inclusão e equilíbrio
social, torna-se um senso comum
denso, firme, quase um inconsciente
coletivo. (NOSELLA,2005,PG.229)
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Desta forma, Nosella afirma que ao reproduzir
essa cultura democrática defenderemos um educador
tecnicamente
competente
e
politicamente
compromissado.
Durante as discussões e análise
podemos perceber que a cena foi
significativa, demonstrando que a
educador tem compromisso efetivo
com a democracia e por estas razões
exerce sua função com competência
técnica, fornecendo aos educandos os
saberes elaborados e politicamente
compromissado com a sociedade, não
reproduzindo o discurso da classe
dominante já que a educação não é
neutra, pois todo ato pedagógico tem
dimensão ética-política. (NOSELLA,
2005, PG.223)

TRANSMISSÃO
E
ASSIMILAÇÃO
CONHECIMENTO NA ESCOLA

DO

O segundo eixo articulador faz análise da
transmissão e assimilação do conhecimento na
escola:
Em síntese: ele precisa ensinar a
produzir, a criar coisas novas, não
mais comercializar. Precisa ensinar
também a priorizar o valor do uso e
não apenas o valor da troca. Precisa
defender a escola como um sistema
permanente, orgânico, cujos efeitos
positivos são de longo alcance,
superando a necessidade dos projetos
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especiais de caráter político-eleitoral.
Até mesmo a alfabetização não pode
mais ser comparada como campanha.
Precisa entender e ensina a sociedade
pós-industrial e virtual em que vive
produz ampla margem de tempo livre,
que pode torna-se um tempo de
desemprego ou de criatividade, de
vazio ou de liberdade, de destruição
ou de preservação, de barbárie ou de
solidariedade.
(NOSELLA,
2005,
PG.236)

Nosella, afirma que o conhecimento deve ser
opor as classes dominantes e ser pautado em uma
cultura democrática que reproduzirá o poder do
conhecimento, ou seja, transmitir esse conhecimento
favorecerá as condições técnicas ao trabalho,
garantindo ao homem a compreensão críticas das
ideias difusas, fornecendo subsídio para homem uma
forma digna de trabalhar e desfrutar os bens da vida.
Portanto, para o autor transmitir conhecimento
é proporcionar condições técnicas para o trabalho
demonstrando que na cena o docente domina o
conteúdo trabalhado e mais do que dominar faz com
que o aluno compreenda que estes conteúdos são
resultantes do processo de investigação humana, ou
seja, a professora tem clareza de sua função na
transmissão e assimilação dos conteúdos a ser
ensinado, não é uma mera reprodutora e sim uma
mediadora na construção do conhecimento,

Thaís Lúcio Gomes

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

1307

instrumentalizando, problematizando, ou seja,
sistematizando e articulando com a prática social.
A partir da vivência, aliada com o referencial
teórico, ao se comprometer politicamente o professor
exercerá simultaneamente o comprometimento
político,
ou
seja,
cumprirá
sua
função,
disponibilizando aos alunos todo o conhecimento,
favorecendo o desenvolvimento pleno dos mesmos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cabe lembrarmos que este estudo teve como
objetivo observar a prática docente com intenção de
almejar uma docência com eficiência e eficácia e
comprometida politicamente e tecnicamente.
Após as análises realizadas no presente
trabalho, conclui que o mesmo foi de suma
importância para minha formação desencadeando
ideologias difusas presente no âmbito da educação,
permitindo a reflexão crítica da realidade.
O docente ao comprometer-se politicamente
diante da sociedade independente das classes
sociais das pessoas desempenhará uma docência
que ultrapassará os discursos alienados e exercerá
um fazer docente com propósito de educar
intelectualmente os educandos de modo integral.
Ressaltando que, ao desempenhar este papel
perante a sociedade transmitirá uma prática docente
competente e transformadora.
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PSICOMOTRICIDADE E O DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
Valdicélia Maria dos Santos

RESUMO
A presente pesquisa tem como tema central a
psicomotricidade, que é, a ciência que busca fazer a
conexão emocional, cognitiva e motor na vida do ser
humano. Diferente do que pensamos, a
psicomotricidade
para muitos não tem sentido,
vamos apresentar o que significa cada parte desta
ciência ainda desconhecida por muitas pessoas “psi”
são aspectos emocionais, sentimento e emoção, “co”
são aspectos cognitivos que é o processamento das
informações, atenção, memória, concentração, da
aprendizagem “motric”, movimento humano que é
diferente do movimento de animal porque nosso
movimento tem intencionalidade, ” idade” as etapas
da vida. Tratando desse assunto sabemos que o
processo de desenvolvimento do corpo humano
passa por diversos aspectos uns mais conhecidos
outros menos. Atualmente com toda essa tecnologia
avançada as crianças ficam muito tempo no celular,
computador e também muito tempo em frente à
televisão. No entanto costumamos pensar que a
escola é um lugar de trabalharmos apenas o
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cognitivo. Na psicomotricidade trabalhamos a
lateralidade que a criança usara em toda sua vida,
começando na alfabetização. “As experiências e
brincadeiras corporais assumem um papel
fundamental no desenvolvimento infantil, pois
enfatizam a valorização do corpo na constituição do
sujeito e da aprendizagem [...]” (PEREIRA; CALSA,
2009, P. 1601).
PALAVRAS-CHAVES: psicomotricidade; crianças;
emocional; cognitivo; humano
INTRODUÇÃO
Atualmente há muitas crianças com
necessidades especiais, porém, muitas vezes não
sabemos as causas, no estudo de psicomotricidade,
neste artigo vamos esclarecer a importância dessa
ciência explicando os benefícios.
Introduzindo nas escolas essa metodologia
podemos trabalhar o cognitivo, o motor e o emocional
da criança nas atividades cotidianas, a educação
infantil é a base de toda uma vida. Muitas vezes pais
sem tempo e paciência para o lazer contribuem para
que as crianças fiquem muito tempo exposta a
tecnologia e faz com que abandonem as brincadeiras
criativas, muitos pensam que a escola só trabalha a
cognição há uma necessidade de trabalhar todo
aspecto da psicomotricidade.
Tendo esse conhecimento o professor trabalha
diariamente com os alunos introduzindo nas
Valdicélia Maria dos Santos
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atividades cotidianas. O desenho livre por exemplo,
trabalha coordenação motora fina, já a massa de
modelar fortalece a musculatura da mão dando base
para a alfabetização podemos então, começar no
maternal trabalhando movimento do corpo e as
emoções. Nossas crianças entram nas escolas muito
cedo, sabemos que ninguém considera berçário
como escola, mas, é ali que começamos a trabalhar
todo movimento com a criança pois se feita de forma
correta e equilibrada valorizando o movimento infantil
no futuro a criança terá mais facilidade na
alfabetização. No berçário fazemos rodas de
conversa e cantigas batemos palmas, levantamos as
mãos trabalhando para cima e para baixo.
Na educação infantil quando falamos de
movimento e o corpo estamos falando de cem por
cento de suas atividades. Não existe educação infantil
sem movimento. Segundo Damásio (1954, p.19) “As
nossas mentes não seriam o que são se não existisse
uma interação entre o corpo e o cérebro durante o
processo evolutivo, desenvolvimento individual e no
momento atual”
DESENVOLVENDO A PSICOMOTRICIDADE NA
ESCOLA
Dentro da escola já falamos sobre a
importância da psicomotricidade agora vamos falar do
benefício que ela traz também para as crianças que
precisam de inclusão, separadamente ou em grupo
vai ajudar em todo o desenvolvimento lembrando que
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Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

1312

a psicomotricidade trabalha toda a parte motora e
emocional da criança. A criança que tem TEA não tem
habilidade suficiente de associar as partes do corpo
com tanta facilidade aqui podemos trabalhar com
essa criança junto ao grupo com movimentos onde
usamos e nomeamos parte do corpo. Sabemos que
tanto TEA como em qualquer outra deficiência
existem vários níveis desde leves a moderadas até as
mais severas a psicomotricidade como uma ciência
que integra as funções mentais com as funções
motoras é de extrema importância.
Crianças com deficiência intelectual tem muita
dificuldade psicomotoras, básicas como correr, pular,
atividades de equilíbrio. Existem atividades
direcionadas para essas crianças e que podemos
trabalhar no grupo trabalhando força e equilíbrio,
usando dentro e fora da sala de aula músicas e
movimento corporal. A conhecemos a luta para
inclusão social já tivemos um grande avanço, porém,
ainda nos falta muitos recursos, dentro de sala de
aulas onde professores com salas cheias encontram
dificuldades para trabalhar com as crianças que
precisam de um apoio diferenciado,
Toda criança tem direito fundamental
à educação, e deve ser dada a
oportunidade de atingir e manter o
nível adequado de aprendizagem,
toda criança possui características,
interesses,
habilidades
e
necessidades de aprendizagem que
são únicas, sistemas educacionais
Valdicélia Maria dos Santos

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

1313

deveriam ser designados e programas
educacionais
deveriam
ser
implementados no sentido de se levar
em conta a vasta diversidade de tais
características
e
necessidades,
aqueles
com
necessidades
educacionais especiais devem ter
acesso à escola regular, que deveria
acomodá-los
dentro
de
uma
Pedagogia centrada na criança, capaz
de satisfazer a tais necessidades,
escolas regulares que possuam tal
orientação inclusiva constituem os
meios mais eficazes de combater
atitudes discriminatórias (BRASIL,
1994, p.01).

ONDE TUDO COMEÇOU
A França foi o grande berço da
Psicomotricidade. O termo surge a partir do discurso
médico, na área neurológica, e atribui-se a Karl
Wernick, célebre neuropsiquiatria austríaco, a
primeira nomeação em 1870, resultante de seus
trabalhos na área das afasias. O conceito de
Psicomotricidade aparece em um primeiro momento
como uma tentativa bem-sucedida, de ultrapassar o
modelo anátomo-clínico, que não era mais suficiente
para enfocar certos fenômenos patológicos. O ato do
nascimento da Psicomotricidade é, sem dúvida, mais
ou menos arbitrário, pois toda a inovação é fruto de
um longo processo contemporâneo às pesquisas de
Dupré.
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Em 1907, Ernest Dupré, renomado psiquiatra
francês, enfatiza a relação psiquismo-motricidade,
evidenciando o paralelismo psicomotor. Considerado
o principal iniciador da Psicomotricidade na criança,
abalou um dogma, com a introdução genérica da
debilidade psicomotora e suas relações com a
deficiência mental. A síndrome era colocada em
evidência a partir de três estigmas principais: falta de
destreza, sincinesias e paratonias, que não eram
atribuídas a uma lesão do sistema piramidal, mas
somente a uma insuficiência. Surgem os primeiros
trabalhos que constituíram o início de uma elaborada
reflexão sobre os movimentos corporais. O
paralelismo psicomotor iria predominar durante
muitas gerações. A partir de 1925, são relevantes os
trabalhos de Henri Wallon, enfatizando o
comportamento tônico ligado à emoção e à
estruturação do caráter e considerando o movimento
como a primeira estrutura de relação com o meio.
Dupré e Henri Wallon estão na origem da Escola
Francesa de Psicomotricidade.
A partir da década de 30, são incorporadas
outras noções decorrentes de pesquisas no campo da
Psicologia e da Psicanálise. Destacam-se as
contribuições de Jean Piaget (1936) nas áreas da
Psicologia e da Biologia, interacionando as fases de
desenvolvimento corporal, cognitivo, afetivo e social
e, de Gesell, elaborando uma escala de
desenvolvimento vinculado às faixas etárias.
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As primeiras práticas reeducativas despontam.
Georges Heuyer, titular da primeira cadeira europeia
de psiquiatria infantil, utiliza, em 1925, o termo
psicomotricidade para designar a associação estreita
entre o desenvolvimento da motricidade, da
inteligência e da afetividade. Edouard Guilmain
introduz, em 1935, um exame psicomotor, por meio
do qual era feito um diagnóstico, determinando as
vias terapêuticas e influenciando o prognóstico com
uma proposta que incluía exercícios de atenção,
educação
sensorial
e
trabalhos
manuais.
Ainda, nesse período inicial, destacam-se os
trabalhos de Henri Head (1911) sobre o esquema
corporal, numa concepção fisiológica, e de Paul
Schilder (1941) sobre a imagem corporal, inserida
numa concepção psicanalítica, que constituiriam
posteriormente, o grande objeto de estudo da
Psicomotricidade.
O segundo período da evolução da
Psicomotricidade é caracterizado pela emergência de
uma identidade, inicialmente teórica e prática,
precedendo a institucional. Trata-se de um novo
marco. Ajuriaguerra em 1947, entrelaçando as
contribuições de Dupré, Wallon e Piaget, lança um
novo olhar sobre o corpo e o movimento, redefinindo
os transtornos psicomotores e delimitando os termos
motricidade e Psicomotricidade; o desenvolvimento
práxico é correlacionado com o instrumento corporal
e seu significado relacional. A Psicomotricidade é
vista como uma atividade de um organismo total e
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expressa a personalidade inteira, que corresponderia
a uma análise geral do indivíduo, traduzindo um certo
modo de ser motor e caracterizando todo o seu
comportamento. É o rompimento com o imperialismo
neurológico. O polo psicomotor vai se liberando
gradativamente do pólo orgânico, situando-se num
prisma psicofisiológico, vinculado aos afetos e
emoções.
Concretiza-se,
definitivamente,
o
afastamento da visão do dualismo cartesiano e a
palavra psico-motricidade perde o seu hífen.
As técnicas reeducativas afloram no final da
década de 50 direcionadas aos distúrbios
psicomotores, fruto de exaustivos trabalhos de
Ajuriaguerra, Diatkine, Lebovici, entre outros, no
Hospital Henri-Rouselle. É elaborada uma nova
descrição da abordagem terapêutica com exame
psicomotor, métodos e técnicas adaptadas aos
diversos transtornos. Nesta metodologia já são
assinalados os grandes eixos da Psicomotricidade
dos tempos modernos: equilíbrio estático, equilíbrio
dinâmico, coordenação viso-motora, organização
espacial e temporal, estruturação do esquema
corporal, lateralidade e domínio tônico. A oficialização
da Psicomotricidade como uma nova especialidade,
ocorre em 1963, com a criação do Certificado de
Reeducação concedido pelo Hospital Henri Rouselle.
A importância do conceito “relação” é
fortalecida e valorizada a partir dos anos 70, como
resultado das pesquisas de Jean Bergès, René
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Diatkine, Lebovici, Launay, Jolivet, entre outros, com
o olhar da psicanálise, e a inserção das contribuições
dos pós-freudianos: Melanie Klein, Donald Winnicott,
René Spitz, Margaret Mahler, William Reich, Paul
Schilder, Jacques Lacan, Maud Mannoni, René
Zazzo, Sami-Ali e Françoise Dolto.
Jean Bergès teve lugar de destaque com a
criação de técnicas de diagnóstico e de relaxação e o
enriquecimento da nosografia A prática psicomotora
é também influenciada por terapias de inspiração
não-freudianas, como a Análise Bioenergética,
Gestalt-terapia e o Psicodrama, convivendo com as
diferenças.
No terceiro quarto do século, teve início a
diversificação das doutrinas e linhas de atuação. São
mencionadas três importantes direções: os métodos
provenientes da Educação Física, liderados por
André Lapierre, Bernard Aucouturier, Jean Le Boulch
e Pierre Vayer; uma corrente de reeducação
psicomotora eclética; e a abordagem específica da
terapia psicomotora, destacando-se as técnicas e
métodos vivenciais de Françoise Desobeau, Iann
Beltz, Huguette Bucher, Germaine Rossel, Françoise
Geromini e Giselle Soubiran.
Conclusão
O objetivo deste estudo é explicar a
importância da psicomotricidade na educação infantil
e mostrar que podemos usa-la dentro e fora de sala
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de aula e com muita facilidade desde o berçário. Pois
é algo que já usamos inclusive músicas com palmas
e jogos de desenvolvimento motor conhecendo o
estudo saberemos a maneira correta de direciona- lá
fazendo um melhor uso, conhecendo novas
brincadeiras e para que serve cada uma delas. Nesse
sentido vemos a importância do conhecimento na
área de psicomotricidade para num futuro não
distante seja mais fácil lidar com a alfabetização
ajudando desde cedo nossos alunos a conhecer o
corpo desenvolvendo o equilíbrio e a coordenação
motora tanto fina como a grossa. Fonseca (1988)
comenta que a “Psicomotricidade “é atualmente
concebida como integração superior da motricidade,
produto de uma relação inteligível entre a criança e o
meio.
Todo professor sabe que “pular estas etapas
no desenvolvimento é condenar a criança a um futuro
incerto, e poda-la de alcançar o potencial possível, é
destruir seus sonhos e a expectativa de uma nação”
(SIMOES,2014). Deixando de lado a ociosidade e
trabalhar a psicomotricidade com nossas crianças
dentro das escolas e no meio familiar para
O RCNEI (Brasil,1998, P.22) ensina que “ as
mimicas faciais e gesto possuem papel importante
expressão de sentimentos e em sua comunicação”; a
BNCC (Brasil, 2017.p.37) lembra que “o corpo das
crianças ganha centralidade, pois ele é o partícipe
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privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado
físico orientadas para a emancipação e a liberdade”.
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A COLOCAÇÃO PRONOMINAL - UMA VISÃO
SOCIOLINGUÍSTICA
Vanessa Ghisolfi de Oliveira da Silva

Sociolinguística
O termo Sociolinguística, relativo a uma área
da Linguística, fixou-se em 1964. Mais precisamente
surgiu em um congresso organizado por William
Bright, na Universidade de Los Angeles, do qual
participaram: John Gumperz, Einar Haugen, William
Labov, Dell Hymes, John Fisher, José Pedro Rona. A
proposta de Bright para a Sociolinguística é de que
ela deve demonstrar a covariação sistemática das
variações linguística e social. Segundo o referido
autor, o objeto de estudo da Sociolinguística é a
diversidade linguística. Brigth supõe que a
diversidade linguística esteja relacionada com:
a) Identidade social do emissor ou falante
b) Identidade do receptor ou ouvinte
c) O contexto social
d) O julgamento social distinto que os falantes
fazem do próprio comportamento linguístico e
sobre o dos outros, isso é, as atitudes
linguísticas
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Os referidos autores observam, também, que a
Sociolinguística constitui e floresce no momento em
que o formalismo, representado pela gramática de
Chomsky, alcança enorme repercussão, em rota para
o seu percurso vitorioso.
A Sociolinguística nasce marcada por uma
origem interdisciplinar. Em 1962, Hymes publica um
artigo que propõe um novo domínio de pesquisa, a
Etnografia da fala, rebatizada mais tarde como
Etnografia da Comunicação.
Em 1963, Labov publica seu célebre trabalho
sobre a comunidade da ilha de Martha´s Vineyard, no
litoral de Massachussets, em que sublinha o papel
decisivo dos fatores sociais na explicação da variação
linguística. Nesse texto, relaciona fatores como idade,
sexo, ocupação, origem étnica e atitude ao
comportamento linguístico. Logo, em 1964, Labov
finaliza sua pesquisa sobre a estratificação social do
inglês em Nova York, em que fixa um modelo de
descrição e interpretação do fenômeno linguístico no
contexto social de comunidades urbanas - conhecido
como Sociolinguística variacionista, de grande
impacto na Linguística contemporânea.
A
Sociolinguística:
Pressupostos

Objeto,

Conceitos,

Pondo de maneira simples e direta, podemos
dizer que o objeto da Sociolinguística é o estudo da
língua falada, observada, descrita, e analisada em
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seu contexto social, isto é, em situações reais de uso.
Seu ponto de partida é a comunidade linguística, um
conjunto de pessoas que interagem verbalmente e
que compartilham um conjunto de normas com
respeito aos usos linguísticos. Em outras palavras,
uma comunidade de fala se caracteriza não pelo fato
de constituir-se por pessoas que falam do mesmo
modo, mas por indivíduos que relacionam-se, por
meio de redes comunicativas diversas, e que
orientam seu comportamento verbal por um mesmo
conjunto de regras. Tomemos, como exemplo, o uso
do modo imperativo em português. Para os falantes
do português, o imperativo denota ordem, exortação,
conselho, solicitação, segundo o significado do verbo
e o tom de voz utilizado, como em: "Vai-te embora";
"Ouve este conselho!"; "Vem cá!"; "Desce daí!".
Consideremos, agora, as seguintes observações de
Cunha & Cintra:
Atenuação.
Por dever social e moral, geralmente evitamos
ferir a suscetibilidade de nosso interlocutor com a
rudeza de uma ordem. Entre os numerosos meios de
que nos servimos para enfraquecer a noção de
comando, devemos ressaltar (além dos já
estudados), pela sua eficiência, o emprego de
fórmulas de polidez ou de civilidade, tais como: por
favor, por gentileza, digne-se de tenha a bondade etc..
Língua
e variação são inseparáveis: a
Sociolinguística encara a diversidade linguística não
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como um problema, mas como uma qualidade
constitutiva do fenômeno linguístico. Nesse sentido,
qualquer tentativa de buscar apreender apenas o
invariável, o sistema subjacente - se valer de
oposições como "língua e fala", "langue e parole" significa uma redução na compreensão do fenômeno
linguístico. O aspecto formal e estruturado do
fenômeno linguístico é apenas parte do fenômeno
total.
PRONOMES
Neste capítulo, apresentamos, considerando
as gramáticas de Celso Cunha, Evanildo Bechara e
Napoleão Mendes de Almeida, um esquema analítico
e, concomitantemente, didático do uso dos pronomes
pessoais e reflexivos de acordo com a norma
denominada padrão.
Optamos por fazê-lo
comparar uso e prescrição.

pois

pretendemos

PRONOMES PESSOAIS
Os pronomes pessoais designam as duas
pessoas do discurso e a não-pessoa (não-eu, não-tu),
considerada pela tradição, a 3a. pessoa:
1a.pessoa: eu (singular), nós (plural),
2a. pessoa: tu (singular), vós (plural) e
3a. pessoa: ele, ela (singular), eles, elas (plural).
As formas eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas,
que funcionam como sujeito, se dizem retas. A cada
Vanessa Ghisolfi de Oliveira da Silva
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um destes pronomes pessoais retos corresponde um
pronome pessoal oblíquo que funciona como
complemento e pode apresentar-se em forma átona
ou forma tônica. Ao contrário das formas átonas, as
tônicas vêm sempre presas a preposição.
Pronomes pessoais retos - pronomes pessoais
oblíquos
átonos (sem prep.)

tônicos (c/ prep.)

Singular: 1a. p.: eu me

mim

2a. p.: tu

te

3a. p.: ele, ela
ele, ela, si
Plural: 1a.p.:
nós
vós
os, as, se

ti
lhe, o, a, se

nós
2a. p.: vós
3a. p.: eles, elas
eles, elas, si

nos
vos
lhes,

Exemplos de pronomes oblíquos átonos:
"Queimo-nos da fortuna para desculpar a nossa
preguiça" [MM].
"A melhor companhia acha-se em uma escolhida
livraria" [MM].
Exemplos de pronomes oblíquos tônicos:
"Os nossos maiores inimigos existem dentro de nós
mesmos: são os nossos erros, vícios e paixões" [MM].
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"As virtudes se harmonizam , os vícios discordam
entre si" [MM].
Se a preposição é com, dizemos comigo, contigo,
consigo, conosco, convosco, e não: com mi , com ti,
com si, com nós, com vós. Empregam-se, entretanto,
com nós e com vós, ao lado de conosco e convosco,
quando estes pronomes tônicos vêm seguidos ou
precedidos de mesmos, próprios, todos, outros,
ambos, numeral ou oração adjetiva, a fim de
evidenciar o antecedente:
"Há um céu para nós outros na imortalidade das
nossas obras terrenas" [JR.2, 185].
Com vós todos ou com todos vós.
Com vós ambos ou com ambos vós.
PRONOME OBLÍQUO REFLEXIVO- É o pronome
oblíquo da mesma pessoa do pronome reto,
significando a mim mesmo, a ti mesmo, etc.
Eu me vesti rapidamente.
Nós nos vestimos.
Eles se vestiram.
PRONOME OBLÍQUO RECÍPROCO
É representado pelos pronomes nos, vos, se, quando
traduzem a ideia de um ao outro, reciprocamente:
Nós nos cumprimentamos. (um ao outro)
Eles se abraçaram.(um ao outro)
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Emprego dos pronomes
Pronome pessoal
Pronome e termos oracionais- a rigor, o pronome
pessoal reto funciona como sujeito e predicativo,
enquanto o oblíquo como complemento:
Eu saio. Eu não sou ele.
respondemos.

Eu o vi.

Não lhe

Entre os oblíquos , a forma átona vem desprovida de
preposição, enquanto a tônica exige , no português
moderno, esta partícula:
Eu o vi. Referiu-se a ti.
Casos há, entretanto, em que esta norma pode ser
contrariada. Assim é que pode ocorrer a forma reta
pela oblíqua:
a) quando verbo e o seu complemento nominal
estiverem distanciados, separados por pausa:
Subiu! E viu com seus olhos.
Ela a rir-se que dançava [GD].
b) nas numerações e aposições, também com
distanciamento do verbo e complemento:
Depois de muita delonga o diretor escolheu: eu,
o Henrique e o Paulinho.
c) precedido de todo, só e mais alguns adjuntos,
pode aparecer ele (e flexões) por o ( e flexões)
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d) quando dotado de acentuação enfática, no fim
de grupo de força:
Olha ele![EQ].
e) em coordenações de pronomes ou com um
substantivo introduzidos pela preposição entre:
entre eu e tu (por entre mim e ti); entre eu e o
aluno, entre José e eu.
Já há concessões de alguns gramáticos
quando o pronome eu ou tu vem em segundo lugar:
Entre ele e eu. Entre José e eu.
A língua exemplar insiste na lição do rigor
gramatical, recomendando nestes casos, o uso dos
pronomes oblíquos tônicos:
Entre mim e ti. Entre ele e mim.
Este desvio da norma encontra paralelo em
outras línguas românicas, como o espanhol e o
italiano.
Também depois de expressões comparativas
e explicativas, a língua denuncia certa vacilação no
emprego do pronome pessoal, havendo aqui forte
divórcio entre a língua literária e a coloquial, escrita
ou falada:
Não tenho outro amigo senão a tu.
Não tenho outro amigo senão a ti.
Não sou como tu.
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Não sou como ti.
Emprego do pronome tônico pelo átono
Os pronomes tônicos preposicionados a ele, a
ela, a mim, a ti, a nós, a vós podem aparecer, na
língua exemplar, nos seguintes casos, em vez das
formas átonas (lhe, me, te, nos, vos):
a) quando anteposto ao verbo:
A ele cumpria encher as guias.
b) quando composto:
Remeti livros a ele e ao tio.
c) quando reforçado:
O dinheiro foi entregue a ele mesmo.
Darei as jóias só a ela.
d) quando pleonástico:
Devolvi-lhe a ele as máquinas.
e) quando complemento relativo:
Atirou-se a ele. Gosto dela.
f) quando objeto direto preposicionado:
Nem ele entende a nós nem nós a ele.
Em geral, o português omite o pronome sujeito
quando constituído por eu, tu, nós e vós:
"Não me lembra o que lhe disse".
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O aparecimento do pronome sujeito de regra se dá
quando há ênfase ou oposição de pessoas
gramaticais:
"Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você,
que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e
mando..."
"Há entre nós um abismo: tu o abriste ; eu precipiteime nele"
estando perfeitamente conhecido pela situação
linguística, pode-se calar o pronome complemento do
verbo; esta linguagem é correta, apesar da censura
que lhe faziam os gramáticos outrora. Muitas vezes
deve-se o fenômeno ao que o estilista alemão Leo
Spitzer chamou "linguagem-eco", constituída de
repetição de uma parte de oração, destina a reforçar
a própria declaração, como no seguinte trecho de
A.Herculano:
"Disse já que tinha de fazer uma explicação ao leitor.
Tenho; e é
indispensável".
Em casos de ênfase costuma-se repetir:
a) o pronome átono pela sua respectiva forma tônica,
precedida de preposição:
"Mas qual será a tua sorte quando na hora fatal os
algozes, buscando a sua vítima, só te encontrarem a
ti?"

Vanessa Ghisolfi de Oliveira da Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

1330

b) o complemento expresso por um nome pelo pronome
átono conveniente ou vice-versa:
Ao avarento nada lhe peço.
"Ainda hoje estão em pé, mas ninguém as
habita, essas choupanas execrandas..."
usa-se o pronome o (os) em referência a
nomes de gêneros diferentes, por neutralização:
"A generosidade, o esforço e o amor,
ensinaste-os tu em toda a sua sublimidade".
Quando ocorrem numa frase pronomes da 1a e
2a pessoas, tem prioridade o da 1a pessoa. Porém
Bechara acrescenta que já há concessões de alguns
gramáticos. Este desvio da norma encontra paralelos
em outras línguas românicas, como o espanhol e o
italiano, portanto, a ordem é facultativa.
Na língua culta, só os pronomes oblíquos
aparecem regidos de preposição. Em função
subjetiva, usam-se as formas retas:
Não há nada para eu ler.
A frase: “Foi difícil para mim chegar até aqui”
pertence à língua culta: para mim é complemento do
adjetivo difícil.
Napoleão concorda e nos dá a seguinte
explicação para este exemplo:
Estas laranjas são para eu chupar.
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O infinitivo neste caso é regido pela preposição
e não pelo pronome (Estas laranjas são para que? –
Para chupar. – Quem vai chupar? - Eu.
A rigor, o pronome oblíquo funciona como
complemento, o pronome oblíquo o (ou variações)
adquire a forma lo (ou variações) quando posposto a
formas verbais terminadas em r, s e z. Exemplos:
Comprar + o = comprá-lo
Fizemos + a = fizemo-la
Fez + as =

fê-las

Se a forma verbal termina em som nasal, o pronome
se transforma em no (ou variações), não
desaparecendo nenhuma letra. Exemplos:
Compram + o = compram-no
Põe + as = põe-nas
Os pronomes oblíquos podem funcionar como
sujeito de infinitivo quando se usam os verbos
mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. Portanto,
constrói-se na língua culta:
Deixe-as dormir (E não: Deixe elas dormir) /
Sentimo-los chorar (E não: Sentimos eles chorar)
As orações iniciadas pelo pronome se
denominam infinitivo-latinas e somente são possíveis
com esses verbos. A norma culta rejeita construções
em que se usam as formas retas pelas oblíquas.
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A norma culta combina formas oblíquas de
funções distintas. Na oração:
Entreguei o dinheiro a ele, temos de empregar
o pronome o, correspondente a o dinheiro (objeto
direto) e o pronome lhe correspondente a ele (objeto
indireto). Procedendo à substituição, temos:
Entreguei-lho.
As combinações pronominais são:
me + o = mo

nos + o = no-lo

te + o = to

vos + o = vo-lo

lhe + o = lho

lhes + o = lho

No lugar de o podem aparecer suas variações a, os,
as: ma, mos, ta, lhas, etc.
Exemplo:
Ninguém me contou a estória / Ninguém ma contou.
O pronome se não se combina com o (ou variações).
Quanto ao pronome se, Bechara acrescenta que esse
na construção reflexa pode ser:
1 – Reflexivo próprio: João se banha.
Napoleão chama de reflexibilidade e a classifica
em:
Reflexibilidade pronunciada: Ele se fere.
Reflexibilidade
atenuada:
Ele
se
arrependeu (expressa reflexão em virtude do
verbo)
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Ele se foi (expressa espontaneidade por
parte do sujeito)
2 – Reflexivo recíproco (Napoleão chama de
reciprocidade): João e Maria se amam.
3 – Voz média ou passiva com se: O banco só
se abre às dez horas. (Banco, por ser inanimado
não pode ser agente da ação verbal)
4 – Construção impessoal: Abre-se às dez.
(Não
aparece
substantivo
claro
ou
subentendido).
Diante desta exposição podemos dizer que o se
exerce as seguintes funções sintáticas:
1 – Objeto direto: Ele se feriu.
2 – Objeto indireto:
liberdade.

Ele se arroga essa

3 – Complemento relativo: Eles se gostam.
4 – Índice de indeterminação do sujeito,
chamado
por
Napoleão
Mendes
de
impessoalidade:
Vive-se bem. É-se feliz.

Lê-se pouco entre

nós.
Obs: O se como índice de indeterminação de sujeito,
estendeu seu papel aos transitivos diretos, onde a
interpretação passiva passa a ter uma interpretação
impessoal, chamada por Napoleão Mendes de
passividade: Bechara aceita as opções:
Vanessa Ghisolfi de Oliveira da Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

1334

Vendem-se casas = casas são vendidas ou alguém
tem casas para vender = vende-se casas
A genuína linguagem literária requer vendemse casas, mas, ambas as sintaxes são corretas.
Porém, Napoleão não aceita a forma: vende-se
casas. Ele explica o seguinte, sobre a
impessoalidade:
Empregava o latim a voz passiva com os
verbos intransitivos e com os verbos transitivos
indiretos para indicar impessoalidade, isto é, para
indeterminar o sujeito do verbo, ficando o verbo
sempre no singular Verbos Intransitivos:
No
Rio de Janeiro passeia-se muito.
Verbos Transitivos Indiretos:
costureiras.

Precisa-se de

Variante: o se pode indicar impessoalidade de
ação com os próprios verbos transitivos diretos, em
frases como: Louva-se aos juizes / Previne-se às
pessoas presentes.
A impessoalidade com o verbo transitivo direto
requer as seguintes condições:
1 – que a expressão tenha sentido próprio,
diferente da construção passiva;
2 – que o objeto indireto seja constituído de
pessoa.
Função Francesa: o se em português não
exerce função subjetiva; a combinação se o, e a não
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concordância verbal nas construções passivas
pessoais dariam ao se função de sujeito, como se em
lugar do se estivesse escrito alguém, a gente, certa
pessoa, tornando-se forçada esta análise:
Sempre se o vê. (se = sujeito de vê / o =
objeto direto de vê / vê = verbo transitivo direto)
De acordo com Bechara, pode ainda o
pronome se juntar-se a verbos que indiquem:
1 – Sentimento:
indignar-se, ufanar-se,
atrever-se, admirar-se, lembrar-se, esquecer-se,
orgulhar-se,
arrepender-se,
queixar-se.
Não
percebendo mais o sentido reflexivo da construção,
considera-se o se como parte integrante do verbo,
sem classificação especial.
2 – Movimento ou atitudes da pessoa em
relação ao seu próprio corpo: ir-se, partir-se, sentarse, sorrir-se. Nestes casos os autores chamam ao se
pronome de realce ou expletivo.
Pronomes relativos
São aqueles que se relacionam com um termo
antecedente, dando início a uma oração, chamada
"adjetiva". Ex.:
Os homens são plantas "que" se secam antes
de amadurecer. ("que" = pronome relativo; "que se
secam" = oração adjetiva.)
A vida é um cárcere, "cuja" chave é a morte. (
"cuja" = pronome
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relativo; "cuja chave é a morte" = oração adjetiva.)
Obs.: * Os pronomes relativos, assim como as
conjunções, recebem o nome genérico de
"conetivos", porque são elementos de ligação.
Principais pronomes relativos
Invariáveis = que, quem, onde, como,
quando.
Variáveis = o qual, cujo, quanto (após os
indefinidos tudo, todo e tanto).
Emprego dos pronomes relativos
1)
Que é o pronome relativo mais usado;
só deve ser antecedido de preposição monossilábica
e pode ser empregado a pessoas e coisas. Ex.: Há
uma cidade em que a mulher gosta mais de ser
namorada do que amada.
Obs: O pronome relativo que desempenha
dois papéis gramaticais: além de sua referência ao
antecedente como pronome, funciona também como
transpositor de oração originariamente independente
a adjetivo e aí exercer função de adjunto adnominal
deste mesmo antecedente. No exemplo, a oração. "O
freguês compra por último o jornal", é degrada a
função de adjunto adnominal na oração complexa: Eu
sou o freguês [que por último compra o jornal].
2)

O qual (e variações) emprega-se:

a)
para evitar duplo sentido. Ex: Não
conheço o pai da garota "o qual" se acidentou.
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Obs.: *Usa-se o qual (e flexão) em lugar de
"que", principalmente quando o relativo se acha
afastado do seu antecedente e o uso deste último
possa dar margem a mais de uma interpretação. Se
usássemos aí o relativo "que", não saberíamos ao
certo quem teria sofrido o acidente, se o pai ou a
garota.
b)
quando o antecedente se encontra
distante. Ex: Esse foi o discurso pronunciado pelo
deputado por Santa Catarina, "o qual" muita
repercussão causou na Câmara.
Obs: O pronome relativo se refere a "discurso",
que se encontra a distância.
c)
Com palavras de duas ou mais sílabas.
Ex.: Nunca está só quem possui um bom livro para ler
e boas ideias sobre as quais" meditar.
Obs.: * Das preposições monossilábicas,
apenas "sem" e "sob" exigem "o qual".
3)
Quem no português contemporâneo,
somente se refere a pessoas e sempre
4)
aparece antecedido da preposição "a",
no caso de o verbo ser transitivo direto. Ex.:
Esse é o papa "a quem" mais admiro.
Quem é denominado relativo
quando aparece sem nome antecedente.

indefinido

5)
Cujo sempre exprime posse e se refere
a um nome antecedente (ser possuidor) e a um nome
Vanessa Ghisolfi de Oliveira da Silva
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consequente (ser possuído, com o qual concorda em
gênero e número).
6)
Esta é a árvore "cujas" folhas caem
inexplicavelmente.
a)
Equivale à preposição "de", se invertida
a ordem dos termos. Ex: As pessoas cujos defeitos =
defeitos das pessoas.
b)
Não se usa artigo
pronome. Ex: Cujo "os" defeitos.

depois

desse

c)
Se o verbo ou o nome exigir preposição,
esta aparece antes desse pronome.
Ex: Essa é a escada "por cujos" degraus
passou o rei.
Obs.:* Para o emprego correto de cujo,
convém atentar para as três seguintes construções
viciosas:
a)
Em vez de "cujo", empregar um relativo
(que, quem) precedido de preposição "de" para
referir-se á ideia de posse. Ex.: Não posso trabalhar
com uma pessoa "de quem" discordo dos métodos.
Dar-se-á: Não posso trabalhar com uma
pessoa "de cujos" métodos discordo. (do método
dela, do método da qual).
b)
Também não é para imitar o emprego de
"cujo" (e flexões) significando "o qual" e flexões.
Ex.: O livro cujo eu comprei ontem é excelente.
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Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

1339

7)
Onde aparece com antecedente ou sem
ele; neste último caso denomina-se
8)
relativo indefinido locativo, dando início
a oração justaposta. Ex: Não conheço a cidade "onde"
nasceu o presidente. ( onde = adj. adverbial).
"Onde" entra o sol, não entra o médico. (onde
entra o sol = oração justaposta locativa).
a)
Pode
aparecer
antecedido
de
preposições. Ex: Por "onde" eu viajar, qualquer reino
que eu visitar, meu coração, que não viajou, volta-se
apaixonadamente por você.
9)
Quanto (ou variações) aparece após os
indefinidos "tanto" (ou variações), "todo" (ou
variações) "tudo". Ex.: O presidente parece ter-se
esquecido de tudo "quanto" prometera. ( quanto =
objeto direto "prometera").
10) Como tem sempre as palavras "modo",
"maneira" ou "forma" como antecedente e equivale a
"pelo qual" (ou variações). Ex: Já acertamos o modo
"como" haverei de lhe pagar. ( como = adj. adverbial
de "pagar").
11) Quando é pronome relativo sempre que
tiver como antecedente um nome que dê ideia de
tempo; nesse caso, equivale a "em que". Ex.:
Afinal, era chegado o dia "quando" teríamos de
resolver o caso.
(quando = adj. adverbial de
"resolver").
Vanessa Ghisolfi de Oliveira da Silva

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

1340

Obs.: Relativo universal:
Na linguagem coloquial e na popular pode
aparecer o pronome relativo despido de qualquer
função sintática, como simples transpositor oracional.
A função que deveria ser desempenhada pelo relativo
que vem mais adiante expressa por um substantivo
ou pronome precedido de preposição. É o chamado
relativo universal que, desfazendo uma complicada
contextura gramatical, se torna um "elemento
linguístico extremamente prático".
Ex.: Ali vai o homem que eu falei com ele.
Por: Ali vai o homem com quem eu falei.
Obs.: Anacoluto no relativo:
Costuma-se empregar ainda "que" ou "quem"
seguido
de
pronome
pessoal
oblíquo("que"ou"quem... lhe") onde o rigor gramatical
estaria a pedir este relativo precedido de preposição.
É prática antiga que ainda persiste no colóquio
moderno. Ex.:
Quem ama o feio bonito lhe parece (quem ama
o feio parece bonito).
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AUTISMO E SÍNDROME DE ASPERGER:
DISPARIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
Viviane Barreto

RESUMO
As disparidades entre autismo e síndrome de
Asperger na Educação Infantil. O presente artigo tem
como proposta dirimir algumas dúvidas básicas do
professor da Educação Infantil no que concerne ao
ensino para alunos com Transtorno do Espectro
Autista (TEA), precisamente sobre como identificar
em qual nível o aluno se encontra. Diante disso é
disponibilizado um panorama histórico dos estudos
sobre ambos os assuntos e características que
colocam cada criança em um patamar do espectro.
Indicação de tabela é sugerida como ferramenta
pedagógica.
Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista.
Educação Infantil. Trabalho docente com TEA
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos o que se tem visto nas
instituições educacionais é um número bastante alto
nas matrículas de crianças com alguma deficiência
física e/ou cognitiva; resultado esperado para os
defensores da causa e assim o deve ser, pois o Artigo
Viviane Barreto

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

1343

205 da Constituição Federal de 1988 diz que todos
têm direito ao estudo e embora a educação infantil
tenha passado a ser obrigatória apenas em 1996,
houve grandes avanços.
A despeito dos alunos com alguma deficiência,
as leis de inclusão escolar funcionam com rigor tanto
em escolas públicas quanto privadas, entretanto,
principalmente nas de esfera governamental, há um
conhecimento de que muito ainda se espera no que
se refere à auxílio aos docentes presentes na rotina
escolar, assim como espaços, instrumentos de apoio,
além da tão sonhada equipe de apoio
psicoeducacional.
Certamente o leitor deste artigo terá dificuldade
em seguir com a leitura tamanha sua lista de ressalvas
que gostaria de fazer sobre essa questão da inclusão
escolar; ponderando o assunto, se reconhece que a
situação do Brasil não é exemplar, sequer uma das
melhores, todavia não é o objetivo aqui pontuar tais
questões.
O interesse neste momento é discorrer sobre
uma dentre tantas problemáticas encontradas por
docentes diariamente na educação infantil, o aluno
taxado de autista. Apesar do pouco conhecimento,
normalmente é nesta fase que pais e professores, na
maioria das vezes esse último, começam a perceber
nuances nas crianças, o que impreterivelmente as
colocam na escala dos normais ou dos não normais.

Viviane Barreto

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

1344

Neste período então começa a dificuldade do
profissional da sala, pois ele não tem uma formação
específica para o ensino inclusivo na graduação, não
ao ponto de identificar seu aluno para além de
algumas dificuldades de aprendizagem, quiçá o
transtorno do espectro de autismo ou transtorno
global de desenvolvimento.
Dada essa situação recorrente, em nenhum
momento ousa-se pensar que o professor deva
assumir o papel de médico, tão pouco especialista na
área, entretanto, o objetivo deste artigo é repassar de
forma clara e sucinta informações sobre o Transtorno
do Espectro Autista (TEA), caracterizado como
Transtorno Global/Invasivo do Desenvolvimento
(TGD), pontualmente as disparidades entre o autismo
e a síndrome de Asperger, bem como suas
características, de tal modo que o pedagogo seja
capaz de reconhecer as diferenças e com isso ser
capaz de olhar para a criança e identificá-la, orientar
os responsáveis e planejar suas aulas com mais foco,
conforme as necessidades do aluno.
Pautado nesta perspectiva será feito um
pequeno levantamento bibliográfico apresentando ao
professor conceitos e até tabela com diferenças entre
os dois casos, com isso o resultado desejado é o de
que o olhar da/para educação infantil seja alterado
positivamente,
possibilitando
aos
principais
envolvidos vivências mais prazerosas.
PANORAMA DO ESPECTRO AUTISTA
Viviane Barreto

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

1345

Nos últimos anos o autismo chegou aos
holofotes, trazendo com ele um olhar mais cuidadoso
e curioso tanto de profissionais da saúde quanto da
educação, este último sentindo um peso maior em
seu cotidiano, devido ao acréscimo de alunos nessa
situação nas salas de aula. Dado o aumento dessas
crianças no ambiente educacional, a sociedade de
maneira geral e pesquisadores chegaram a pensar
sobre um possível aumento nos últimos anos, o que
poderia esclarecer tamanha demanda, de acordo com
a Revista Autismo (2010, p.4):
As
mais
recentes
estatísticas,
realizadas em várias partes do mundo,
referem prevalência dos TGD como
sendo de 1:160 indivíduos, número
muito superior ao citado em décadas
anteriores e que suscitou a hipótese
de que estaríamos vivendo uma
epidemia de autismo.

No entanto, não durou muito essa teoria, pois
ao analisar a literatura, as informações encontradas
são de que embora o estudo tanto do autismo quanto
da síndrome de Asperger tenha sido iniciado ainda na
década de 40, esses estudos ficaram por muito tempo
adormecidos, até que foram sequenciados, ainda
assim, são poucos que podem ser encontrados,
discorrendo sobre essa tese; dessa maneira,
somente há pouco tempo é que pesquisadores
voltaram e têm se dedicado intimamente a descobrir
mais informações sobre o caso, somado a isso
chegaram as leis de inclusão escolar, culminando no
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elevado número de alunos “autistas” nas instituições
de ensino.
Antes que se fale sobre autismo ou síndrome
de Asperger, é importante que o leitor entenda que
ambos fazem parte de uma extensão maior, segundo
a literatura – o transtorno do espectro autista (TEA).
Para se ter a compreensão, autores o comparam a
uma pedra sendo lançada em um lago, mais
propriamente as batidas dessa pedra que formam
ondulações na água, ou seja, a primeira ondulação,
mais forte, comparada ao autismo clássico, em
seguida o autismo, depois a síndrome de Asperger e,
por fim, traços de autismo; dessa maneira pode
entender que existem quatro níveis dentro do
transtorno do espectro autista, representados aqui do
mais forte ao mais leve, respectivamente. Em
CARVALHO, et. all (2014) encontra-se “autismo
clássico, grave, com retardo mental associado;
autismo em pessoa com alto grau funcionamento;
síndrome de Asperger; traços de autismo com
características leves”.
Como esse artigo visa ao esclarecimento entre
autismo e síndrome de Asperger, é importante
também relatar que o primeiro nível de autismo
sempre será acompanhado do retardo mental, já o
autismo leve, não.
Feitas as considerações gerais sobre o TEA e
acreditando-se que nosso leitor, ora aqui referendado
professor, seja capaz de compreender as
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disparidades, a seguir será tratado com mais detalhes
os objetos de estudo desse trabalho.
PECULIARIDADES ENCONTRADAS NO AUTISMO
De acordo com a literatura, o primeiro
pesquisador a estudar o caso de autismo foi o médico
Léo Kanner que depois de passar um período com
algumas crianças, constatou uma mudança até então
classificada como retardo; o estudo mostrou que os
pacientes analisados não apresentavam quaisquer
interação social, viviam em um mundo próprio e
sequer demonstravam algum interesse as coisas
externas, ainda, que em situações onde se fugia da
rotina, acabavam por ter ataques, o que foi tomado
por Kanner como episódios de psicose.
Em decorrência de seus estudos Kanner
caracterizou a situação como distúrbio autístico de
contato afetivo. Em sua pesquisa o autor da
descoberta identificou três concepções para falar e
caracterizar o distúrbio, sendo elas a biológica,
funcional e psicológica, RODRIGUEZ (2006, p.42)
aponta:
Biológica; a já referida incapacidade
inata de constituir o contato afetivo
com as pessoas;
Funcional: inaptidão da capacidade de
utilizar a estrutura biológica relacional
e reagir às situações;
Psicológicas: distúrbio do contato
afetivo, sobretudo nas relações entre
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criança e sua mãe, considerando a
frieza das mães e pais como uma das
grandes causas, através de uma
maternagem inadequada.

Embora o nome de Kanner seja o mais
evidenciado, o estudo sobre essa possível patologia é
datada do ano 1906 e nessa época os pesquisadores
tratavam realmente como desajustes neurológicos
advindos de diversas reações biológicas, orgânicas,
neurológicas e psicológicas. Muitas foram as tratativas
e tentativas de concepção do que tinham na época e,
com o passar dos anos houve levantamento da hipótese
referente ao tratamento dos pais em relação com seus
filhos, acreditando-se que essas crianças eram inaptas
a demonstração de empatia com o próximo justamente
por serem cuidadas de maneira fria pelas mães; houve
também a questão do aparecimento dessa desordem
por conta de uma vacina específica doravante
descartada, entre outras hipóteses levantadas com o
passar do tempo, entretanto, todas elas não tiveram
sucesso, muito menos reconhecimento.

Em 1976 o autismo passou a ser considerado
um transtorno global/invasivo do desenvolvimento e a
principal característica para seu reconhecimento,
segundo KLIN (2006, p.S4) é que “existe um marcado
e permanente prejuízo na interação social, alterações
de comunicação e padrões limitados ou
estereotipados de comportamentos e interesses”.
Diante dessas características é possível que se faça
uma correlação com a síndrome de Asperger, as
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colocando
de
maneira
igualitária,
o
que
posteriormente será posto como equívoco, pois o
autismo pode ser diagnosticado até os 30 meses de
idade, situação completamente diferente no caso da
síndrome de Asperger; outro fator é a forma
encontrada para diagnóstico que no autismo, de
acordo com a escrita de KLIN (2006, p,S5):
Um diagnóstico de transtorno autístico
requer pelo menos seis critérios
comportamentais, um de cada um dos
três agrupamentos de distúrbios na
interação social, comunicação e
padrões restritos de comportamento e
interesses.

Na Revista brasileira de psiquiatria (2006,
p.S5-S6) é possível encontrar as explicações desses
critérios que envolvem “Prejuízo qualitativo nas
interações sociais”, “Prejuízo qualitativo na
comunicação”, “Padrões restritivos repetitivos e
estereotipados de comportamentos, interesses e
atividades” e anormalidade nos aspectos social, de
linguagem e comunicação.
No transtorno autístico é possível encontrar
uma média de 60 a 70% das crianças com algum
comprometimento mental e como já dito, esse
diagnóstico pode ser obtido até os 30 meses de idade,
pois no desenvolvimento da criança os pais podem
notar dificuldades na fala, na coordenação motora, no
interesse pelas brincadeiras e afins próprios da fase,
além da incapacidade na compreensão de mudanças
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bruscas de sua rotina ou até nas mais simples
atividades do dia a dia. Logo, por conta de tal situação
os pais buscam auxílio nos profissionais da saúde
que a partir da necessidade desempenharam um
processo de reconhecimento, acompanhamento e
avaliação.
De acordo com KLIN (2006):
A avaliação da criança com autismo
deve incluir um histórico detalhado,
avaliações
de
desenvolvimento,
psicológicas
e
de
comunicação
abrangentes e a gradação das

habilidades adaptativas (...). Um
exame adicional pode ser necessário
para excluir prejuízo auditivo, assim
como déficits ou anormalidades
motoras e sensoriais evidentes ou
sutis.

Em virtude de todo esse processo para se
chegar a um diagnóstico fechado, alguns pais ou
responsáveis podem apresentar certo tipo de conflito
no que condiz ao desenvolvimento escolar de sua
criança, por isso, como consta em CARVALHO et.all
(2006) “a cada dia, familiares de alunos com
necessidades especiais têm procurado as escolas
regulares, gerando assim a necessidade de pensar
no processo de inclusão de uma forma efetiva que
contemple suas necessidades”.
Defende-se que crianças portadoras de TEA
sejam inseridas realmente na escola regular e de fato
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isso tem acontecido, como se tem descrito nesse
artigo e, embora o objetivo aqui seja o de orientar o
professor em como reconhecer seu aluno, salienta-se
que deve ser realizado um trabalho psicoeducacional
e que de acordo com a Revista Autismo (2010, p.18):
Para iniciarmos uma intervenção
psicoeducacional, é necessária uma
avaliação, se possível aplicada de um
ambiente e com profissionais que o
aluno já estivesse familiarizado, para
que ele possa mostrar realmente as
noções já adquiridas e serem
alcançadas. Além dos conceitos
escolares é fundamental o estímulo à
independência, à comunicação, à
socialização e a comportamentos
adequados. Atitudes simples, como
estimular o aluno a pedir um lápis, a
pedir para abrir um lanche, ensinar a
lavar as mãos e a utilizar talheres
adequadamente, também fazem parte
do trabalho já que pessoas com
autismo possuem dificuldade em
aprender por imitação e precisam que
alguém as ensine passo a passo.

Além dessa compreensão, o trabalho docente
deve ser pautado no entendimento de que o estudante
autista, acompanhado da falta efetiva da linguagem
precisa de um ensino concreto, como encontra-se na
Revista Autismo (2010, p.18):
As pessoas com autismo normalmente
possuem dificuldade na linguagem
receptiva, isto é, compreender a
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mensagem ouvida, para facilitar a
compreensão do aluno daquilo que
estamos
solicitando,
utilizamos
imagens (fotos, figuras, palavras)
associadas à fala. Comandos curtos e
diretos também facilitam. A clareza e a
organização das atividades e dos
ambientes também são importantes
para que esse aluno compreenda com
mais facilidade o que deve fazer, por
menor que seja, gerando motivação e
possibilidades de compreensão.

Ademais, por encontrar-se na educação
infantil, quanto antes a criança for inserida no
ambiente
educacional,
melhor
será
seu
desenvolvimento e potencial na melhora de suas
relações sociais e cognitivas, em “Saberes e práticas
da
inclusão:
Dificuldades
acentuadas
de
aprendizagem – autismo” (2003, p.14) se afirma que:
Dois aspectos são muito importantes:
• independentemente da localização
dos distúrbios, quanto mais
precoce a intervenção, maior a
oportunidade para a criança em
todos os sentidos: comunicação,
sociabilização, comportamento e
aprendizado. Essa interferência
necessita
ser
basicamente
educacional;
• a prioridade para todas as crianças,
independentemente do grau de
deficiência
mental,
é
o
desenvolvimento cognitivo, até
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mesmo
em
relação
ao
desenvolvimento social, pois é por
meio daquele que ela vai iniciar o
estabelecimento da consciência
sobre si mesma e, posteriormente,
como consequência, a consciência
sobre os demais. A criança autista,
por ter deficiência na interação
social, precisa de ajuda para
socializar-se.

Portanto, é preciso refletir sobre a questão de
que todo estudante é capaz de aprender, pois
independente de qual criança, todas apresentam
algum tipo de dificuldade, logo há que se trabalhar no
desenvolvimento de suas potencialidades, no caso
das pertencentes ao TGD, respeitando o DECRETO
N°57.379 de 13 de outubro de 2016 que olha a
deficiência como um conceito em evolução e que
precisa transpor barreiras atitudinais e ambientais.
NOÇÕES BÁSICAS DA SÍNDROME DE ASPERGER
A síndrome de Asperger recebeu esse nome
por conta do médico pesquisador que estudou e
escreveu sobre a problemática - o doutor Hans
Asperger. Muito embora a síndrome tenha sido
descoberta ainda cedo, somente anos mais tarde é
que ela ficou conhecida e passou a contribuir para a
descoberta da desordem social em crianças, jovens e
adultos.
Sabe-se que o transtorno do espectro do
autismo é formado por quatro níveis das quais dois
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tratar-se á aqui, o autismo clássico e a síndrome de
Asperger; a primeira com efeitos mais concretos que
podem inclusive limitar a pessoa cognitivamente, a
segunda, uma manifestação mais leve do autismo,
não trazendo nenhum comprometimento mental, em
PERPRAZIO (2009) apud CARVALHO et. all (2014)
diz que “a Síndrome de Asperger, um tipo de Autismo
de alto funcionamento, ou seja, as crianças possuem
alguns problemas na área social, mas não possuem
nenhum atraso ou retardo global do desenvolvimento
cognitivo da linguagem”.
Então o que é a síndrome de Asperger,
professora? A princípio é bom esclarecer que não há
uma receita definida para especificar, o que se tem é a
reunião de algumas características que se repetem nos
indivíduos, ainda, que para ser constatada não há
exames para o diagnóstico e toda a prática é feita por
meio de uma equipe especializada que acompanha o
paciente até que se possa fechar um laudo, para isso
fazem uso de alguns instrumentos próprios. Conforme
KLIN (2006, P.S8):
A síndrome de Asperger (SA)
caracteriza-se por prejuízos na
interação social, bem como interesses
e comportamentos limitados, como foi
visto no autismo, mas seu curso de
desenvolvimento
precoce
está
marcado por uma falta de qualquer
retardo clinicamente significativo na
linguagem falada ou na percepção da
linguagem,
no
desenvolvimento
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cognitivo,
nas
habilidades
de
autocuidado e na curiosidade sobre o
ambiente.

Diante disso, para reconhecer a síndrome em
uma criança, é primordial um olhar atento quando a
criança tanto nos espaços familiares quanto escolar
apresentar dificuldades na interação social, ou seja,
estar sempre sozinha; outro fator que pode contribuir
é o interesse obsessivo por algo em particular, como
espécies de animais, calendários e até linhas de
ônibus, isso porque crianças nessa situação possuem
uma grande capacidade de memorização.
Ademais, uma criança com síndrome de
Asperger, ao contrário do que se pensa, embora se
comunique pouco, sua capacidade de comunicação
não é comprometida, em certos casos desenvolve,
“às vezes precocemente, uma linguagem altamente
correta do ponto de vista gramatical”(KLIN, 2006, P.
S9), entretanto, tem dificuldade em compreender
frases conotativas, para esse público tudo é levado
muito sério, literalmente. Apesar desse déficit
algumas vezes pode ser comparado a uma criança
superdotada.
Por conta desse contexto um tanto indefinido
muitos responsáveis se angustiam, inclusive os
professores também e buscam por um laudo, algo
conclusivo vindo dos especialistas e infelizmente como
já dito não há nada além do acompanhamento, então
mesmo que os pais percebam algo muito cedo,
dificilmente se terá um diagnóstico antes dos 6 anos de
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idade, nessa fase o melhor caminho para a criança é o
convívio em escola regular, pois será o lugar onde mais
terá interação social, vivência com os seus pares, o que
resultará em grande estímulo, ajudando-a em convívio
e em um desenvolvimento melhor. Segundo
CARVALHO e SOUZA (2014):
importante destacar o papel do
professor na educação, uma vez que
deve buscar soluções para que os
alunos tenham confiança no processo,
ou seja, é necessário que o
profissional seja capaz de criar
estratégias de trabalho, promovendo
uma atmosfera de confiança.

Ainda que a síndrome de Asperger por
enquanto não seja totalmente reconhecida e
compreendida, muitas vezes sendo inclusive usada
como sinônimo de autismo, para KLIN (2006, P.S9):
Ainda
que
significativas
anormalidades na linguagem não
sejam comuns em indivíduos com SA,
há pelo menos três aspectos nos
padrões de comunicação desses
indivíduos que são de interesse
clínico. Primeiro, a linguagem pode ser
marcada pela prosódia pobre, ainda
que a inflexão e a entonação possam
não ser tão rígidas e monotônicas
como no autismo. Eles geralmente
exibem um espectro restrito de
padrões de entonação que é utilizado
com pouca relação no funcionamento
comunicativo da declaração (e.g.,
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asserções de fato, comentários bemhumorados). A velocidade da fala
pode ser incomum (e.g., fala muito
rápida) ou pode haver falta de fluência
(e.g.,
entrecortada)
e
há,
frequentemente, modulação pobre do
volume (e.g., a voz é muito alta,
apesar da proximidade física do
parceiro da conversação).

Ainda que exista essa dificuldade, que muito
precisa ser estudado e analisado para melhores
pontuações sobre a síndrome, ao se falar de espaço
escolar, vale lembrar que é muito importante o
professor reconhecer com qual aluno precisará lidar,
isso no que concerne ao autismo e síndrome de
Asperger, pois como já foi dito aqui, algumas
disparidades podem ajudar o profissional em sua
rotina.
A PRÁTICA DOCENTE EM SALA DE AULA
Atribuídas as características do autismo e da
síndrome de Asperger respectivamente até aqui,
cumpre-se a este artigo socializar todas essas
informações de modo que o professor consiga
transpor isso para prática docente e assim fazer as
alterações necessárias caso seja necessário.
Basicamente, ao receber uma criança em sala de
aula que seja acompanhada de um suposto laudo,
“suposto” leia-se laudo ainda não fechado pela equipe
que acompanha a mesma ou apenas a fala do
responsável de que esta possivelmente tenha autismo,
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é importante que a professora atente-se e inicie o
trabalho observando o aluno, enquanto isso é
importante também uma referência, de preferência a
própria professora, se possível, para que o
acompanhe em toda sua estadia na escola. Encontrase em COSTA et.all (2018, p.302) que:
Em 2013, a especificidade da
Educação Infantil foi reafirmada pelas
Diretrizes Curriculares da Educação
Básica, nas quais as crianças, sujeitos
deste processo educativo, devem ser
acolhidas, amparadas, respeitadas
pela escola e por todos os
profissionais
envolvidos,
independentemente das diferentes
condições físicas, sensoriais, mentais,
linguísticas,
étnico-raciais,
socioeconômicas,
de
origem,
religiosas, entre outras, sendo
estimuladas durante as brincadeiras
no espaço escolar (BRASIL, 2013).
Para tanto, é necessário que o
professor busque formação adequada
para o trabalho com as especificidades
da criança dessa faixa etária, para a
garantia
de
igualdade
de
oportunidades
e
equidade
de
condições, na construção de uma
escola infantil com respeito à
diversidade
e
aceitação
das
singularidades de todas as crianças.

Enquanto passa por esse processo de
observação e escuta, uma orientação que se pode
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seguir para o conforto da criança segundo a Revista
Autismo (2012, p.24)
seguir um pequeno roteiro de “dez
coisas que toda criança com autismo
gostaria que você soubesse”, segundo
o que consta na revista é importante
que o professor jamais esqueça que
está lidando com uma criança como
outra qualquer; que suas percepções
sensoriais são desajustadas e que
sons, toques comuns a outros podem
causar sensações terríveis nela,
podendo inclusive gerar um ataque; ao
falar com a criança, ser claro e falar
olhando diretamente para ela; jamais
use linguagem conotativa, pois seu
campo da linguagem é comprometido,
compreendendo tudo no sentido
literal; ser atento a expressão corporal
é interessante, pois às vezes a criança
não consegue falar com palavras,
então usa seu corpo como meio;
confecção de uma rotina será de
grande ajuda na compreensão da
rotina diária, pois a visão é aliado da
criança;
opte
por
desenvolver
atividades a partir do que a criança
apresentar potencial; incentive a
interação social com os colegas,
algumas vezes pode ser que a criança
queira se juntar aos colegas e não
saiba como; tente descobrir quais são
os gatilhos que possam gerar surtos e
explosões, assim poderá fazer algo
que contribua com a minimização dos
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episódios; e por fim, demonstre afeto,
colocando-se sempre a ajudar a
criança e tenha paciência, ela precisa
saber que não é um problema.

Tais orientações também podem ser
encontradas no documento disponibilizado pelo
Ministério da Educação, em 2003 “Saberes e práticas
da
inclusão:
dificuldades
acentuadas
de
aprendizagem – autismo”, no documento é possível
encontrar o desenvolvimento de crianças dos 0 aos 6
anos de idade, sugerindo a inserção dessas crianças
na escola regular, no entanto, dá orientação sobre a
melhor maneira de planejar, adequar a rotina e como
agir na formação do professor.
De acordo com o texto supracitado, há uma
grande chance de se montar uma pequena planilha,
onde poderão ser assinaladas as correspondentes
com cada criança, logo, as primeiras impressões
podem ser analisadas a partir do comprometimento
da linguagem, da interação social, do interesse pelas
contações de histórias, pelo interesse nos objetos em
geral, a reação na troca de atividade e até mesmo de
ambientes; em cima da informação coletada, após
alguns dias a professora será capaz de, apenas
pedagogicamente, entender seu aluno e então
planejar suas aulas, isso porque de maneira bem
condensada, poderá entender que se sua criança tem
uma interação, mesmo que branda e não apresenta
comprometimento na linguagem, apesar de um
comportamento excêntrico, ainda que contestável,
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essa criança será pontuada como síndrome de
Asperger; e o contrário, nenhuma comunicação,
nenhuma interação a criança será pontuada como
autista.
Também é disponibilizado para os docentes
em “Saberes e práticas da inclusão: dificuldades
acentuadas de aprendizagem – autismo” (2003, p. 3864) tabelas que corroboram com o trabalho docente,
parte dessas tabelas foram pensadas com a
finalidade de identificar o estágio de desenvolvimento
da criança nas áreas cognitiva, verbal, coordenação
motora, percepção e imitação; e outra parte das
tabelas pensadas com a finalidade de acompanhar o
desenvolvimento da crianças após trabalho iniciado
pela professora.
Reforça-se a pontuação de que a sugestão
acima é apenas com ensejo de minimizar a
problemática da classe docente em sala de aula no
tocante a discernir seu aluno, tão somente isso e na
produção de atividades direcionadas a cada tipo de
criança. Com isso, o educador não precisará ficar em
estanque, ansioso, aguardando um documento onde
conste qual a especificação do aluno ali inserido na
turma. Outrossim, caberá ao professor os requisitos
de observação da criança, haja vista cada ser ter seu
próprio desenvolvimento. Em anexo, o quadro de
características principais do autismo e síndrome de
Asperger, as mais relatadas na literatura poderá
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contribuir para um serviço mais elaborado, sintetizado
e executável dos decentes.
CONCLUSÃO
A intenção desse artigo era abordar as
questões do autismo dentro das salas de aula do
ensino infantil, especificamente em como os
professores podem e conseguem identificar o autismo
e a síndrome de Asperger, pois embora façam parte
de um mesmo espectro e sejam transtornos invasivos
do desenvolvimento, quando apresentados na rotina
educacional, o profissional que na maioria das vezes
não teve um estudo mais afundo, não consegue
visualizar seu aluno, o que culmina em situações
embaraçosas, inclusive sem quaisquer fundamentos
pedagógicos.
Portanto, foi apresentado de forma bastante
sucinta um panorama sobre os estudos realizados
acerca do autismo e da síndrome de Asperger, o
professore-leitor desse artigo encontrará aqui suporte
para conhecer uma pouco mais sobre esses dois
transtornos, tendo conhecimento básico para
identificar o tipo de aluno em sua sala de aula e,
certamente, onde e como encontrar subsídios para
planejamento adaptado às necessidades.
Acrescenta-se à essa conclusão que esse
texto foi escrito para auxiliar o professor em sala de
aula e que o assunto aqui apresentado de maneira
alguma esgotou os estudos disponíveis, ademais, o
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cenário carece de profissionais que estudem,
pesquisem e ofertem mais teses com intuito de
corroborar para a compreensão principalmente da
síndrome de Asperger. Para mais, orienta-se ao
professor na busca de fomentar seu conhecimento
com leituras de livros, periódicos e até mesmo
pequenas reuniões no horário coletivo pedagógico
para que haja um compartilhamento de ideias,
conhecimentos e dúvidas.
Por fim, uma ideia de como sintetizar esse texto no
cotidiano da prática escolar é de se pensar uma
pequena planilha onde conste alguns requisitos a
serem observados no aluno, para isso o professor
poderá contar com o quadro de Rodriguez (2006)
disponibilizado, bem como os critérios trazidos de Klin
(2006), como prejuízo da interação, da comunicação,
padrões estereotipados, entre outros também citados
e as tabelas disponibilizadas na bibliografia já
mencionada.
Conclui-se este artigo na esperança de ter
contribuindo para a prática docente junto aos alunos
que apresentam ora autismo ora síndrome de
Asperger, revelando que de acordo com as leituras
feitas para esta escrita, ainda se espera muito em
estudos científicos para se disponibilizar certezas
referentes a ambos, principalmente neste segundo,
dado de que a criança detentora da síndrome, ao
longo do seu desenvolvimento humano pode
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apresentar mudanças importantes, não capazes de
extingui-la, entretanto, modificá-las.
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EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Zélia Maria de Souza Santos

Para compreendermos o que é ecopedagogia
necessitamos primeiramente assimilar o que é a
pedagogia e o que é a sustentabilidade.
Conceito do que podemos entender por sustentabilidade

www.universo.edu.br

Os escritores Francisco Gutiérrez e Daniel
Prieto em seus livros, acerca da “mediação
pedagógica” (1994 e 1994a), os autores esclarecem
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pedagogia como o trabalho de acesso a
aprendizagem através de elementos necessários ao
processo educativo no cotidiano das pessoas. Para
ambos, o dia-a-dia é o lugar do sentido da pedagogia,
pois a condição humana passa inevitavelmente por
ela. Os meios de comunicação eletrônico, não
inválida esse lugar, pois “a revolução eletrônica cria
um espaço acústico capaz de globalizar os
acontecimentos cotidianos” (GUTIÉRREZ, 1996:12)
tornando o local global e o global local. Em
Organizações Não-Governamentais (ONGs) são
chamadas de “glocal”. O cotidiano e a história unemse a um todo. A cidadania ambiental local torna-se
também cidadania planetária, porém “não podemos
falar em cidadania planetária excluindo a dimensão
social
do
desenvolvimento
sustentável”
(GUTIÉRREZ, 1996:13). Essa ressalva de Gutiérrez
é de suma importância, pois é preciso distinguir um
ecologismo elitista e idealista, de um ecologismo
crítico que coloca o ser humano no centro do bemestar do planeta. Só que “o bem-estar não pode ser
só social, tem de ser também sócio-cósmico”, como
afirma Boff (1996:3). O planeta é a minha casa e a
Terra é o meu endereço.
Como é possível viver bem em uma casa
bagunçada, fétida, poluída e doente? Para Gutiérrez,
parece impossível construir um desenvolvimento
sustentável
sem
uma
educação
para
o
desenvolvimento sustentável. Para o mesmo, o
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desenvolvimento sustentável requer 4 condições
básicas. Que são:
Economicamente possível;
Ecologicamente apto;
Socialmente justo;
Igualado culturalmente.
Essas
condições
do
desenvolvimento
sustentável são claras e se explicam por si só. O
desenvolvimento sustentável vai além de um conceito
científico, é uma idéia instigante. A proporção local
tem que ser compatível com uma proporção
planetária. A partir deste momento é que se surge a
importância do vínculo com o poder público. As
pessoas e a Sociedade Civil em associação com o
Estado precisam dar sua fração de contribuição para
desenvolver cidades e campos saudáveis,
sustentáveis, isto é, com qualidade de vida.
Gutiérrez, no livro Pedagogia para El
Desarrollo Sostenible (1994), define desenvolvimento
sustentável como aquele que exprime algumas
características (ou chaves pedagógicas) que se
integramente elas numa dimensão abrangente e que
apontam para novas formas de vida do cidadão
ambiental:
1ª – A progressão da vida para fortalecer o
sentido da existência. Devemos partir de uma
perspectiva que vê a Terra como um “único
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organismo vivo”. Compreender a fundo o planeta
nessa ótica implica em uma revisão de nossa própria
cultura ocidental, fragmentária e reducionista, que
considera a Terra um ser inanimado a ser
“desbravado” pelo homem. Uma visão que se
contradiz à cultura ocidental imperialista, que nos
causa impacto, pela maneira inerente com que se
relaciona com a natureza, é a filosofia Maia. Ao invés
de agredir a Terra para conquistá-la, os Maias, antes
de ará-la para cultivo próprio, realizam uma cerimônia
religiosa na qual pedem perdão à Mãe Terra por
terem que machucá-la com o arado para dela tirarem
o seu sustento.
2ª - Equilíbrio dinâmico para fortalecer a
sensibilidade social. Para Gutiérrez, entende-se por
equilíbrio dinâmico a necessidade que o avanço
econômico deve ter de acondicionar os ecossistemas.
3ª - Congruência harmônica que desenvolve a
ternura e o estranhamento (“assombro”, capacidade
de deslumbramento) e que significa sentir-nos como
mais um ser - embora privilegiado - do planeta,
convivendo com outros seres animados e
inanimados. Segundo Gutiérrez, “na busca desta
harmonia será preciso uma maior vibração e
vinculação emocional com a Terra” (1994:19). “Na
construção de nossas vidas, como cidadãos
ambientais, não podemos seguir, como até agora,
excluindo toda retroalimentação ao sentir, a emoção,
e a intuição como fundamento da relação entre os
Zélia Maria de Souza Santos
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(GUTIÉRREZ,

4ª - Ética integral, ou seja, um conjunto de
valores - consciência ecológica – que dão sentido ao
equilíbrio dinâmico e à congruência harmônica e que
desenvolve a capacidade de auto realização.
5ª - Racionalidade intuitiva que desenvolve a
capacidade de atuar como um ser humano integral. A
racionalidade
técnica
que
fundamenta
o
desenvolvimento desequilibrado e irracional da
economia clássica precisa ser substituída por uma
racionalidade emancipadora, intuitiva, que conhece
os limites da lógica e não ignora a afetividade, a vida,
a subjetividade, ou como afirma Morin, por uma
“lógica do vivente”: “Nós tivemos de abandonar um
universo ordenado, perfeito, eterno, por um universo
em devir dispersivo, nascido no cenário onde entram
em jogo, dialeticamente - isto é, de maneira ao
mesmo tempo complementar, concorrente e
antagônica - ordem, desordem e organização... É por
isso que todo conhecimento da realidade que não é
animado e controlado pelo paradigma da
complexidade está condenado a ser mutilado e, neste
sentido, à falta de realismo” (MORIN, 1993:69; 148).
O paradigma da racionalidade técnica, concebendo o
mundo como um “universo ordenado, perfeito”,
admitindo que é preciso apenas conhecê-lo e não
transformá-lo, acaba por naturalizar também as
desigualdades sociais, por exemplo.
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Elas deveriam ser aceitas porque o mundo é
assim e é “natural” que seja assim. A racionalidade
técnica acaba justificando a injustiça e a iniquidade.
6ª - Consciência planetária que desenvolve a
solidariedade planetária. Um planeta vivo requer de
nós uma consciência e uma cidadania planetárias,
isto é, reconhecermos que somos parte da Terra e
que podemos viver com ela em harmonia participando do seu devir - ou podemos findar com a
sua devastação. Segundo Francisco Gutiérrez a
razão de ser da planetariedade e sua lógica são
consequência tanto de uma nova era científica - não
deixar a ciência só para os cientistas - quanto do
“recente descobrimento da terra como um ser vivo”
(GUTIÉRREZ, 1996:3).
Essas são também são os aspectos de uma
“sociedade sustentável”, sendo assim, podemos
concluir que não há desenvolvimento sustentável sem
uma sociedade sustentável.
Não resta dúvida de que esta compreensão do
desenvolvimento coloca em xeque o consumismo do
modo de produção capitalista, principal responsável
pela degradação do meio ambiente e pelo
esgotamento dos recursos materiais do planeta. Esse
modelo de desenvolvimento, baseado no lucro e na
exclusão social, não só distancia cada vez mais ricos
e pobres, países desenvolvidos e subdesenvolvidos,
globalizadores e globalizados.
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Em pleno momento da globalização, o
capitalismo está fabricando, em escala mundial, um
ambiente favorável a aparição de alternativas
políticas regressivas e antidemocráticas que se
aproximam do fascismo. Segundo Ladislau Dowbor in
FREIRE, o capitalismo “não nos traz apenas o
produto, traz-nos formas de organização social que
ruinam
a
nossa
capacidade
de
usá-los
adequadamente.
Observamos
impotentes
à
bestificação de crianças e adultos frente à televisão,
ao fato de passarmos cada vez mais tempo
trabalhando intensamente para comprar mais coisas
destinadas a economizar o nosso tempo.
Observamos simultaneamente o progressivo avanço
do potencial disponível e somos inaptos de
transformar este potencial numa vida melhor...
Enquanto aumenta o volume de brinquedos
tecnológicos nas lojas, escasseiam o rio limpo para
nadar ou pescar, o quintal com as suas árvores, o ar
limpo, água limpa, a rua para brincar ou passear, a
fruta comida sem medo de química, o tempo
disponível, os espaços de socialização informal. O
capitalismo tem necessidade de substituir felicidades
gratuitas por felicidades vendidas e compradas”.
Ecopedagogia:
movimento
abordagem curricular

pedagógico

e

A palavra ‘ecologia’ foi criada em 1866 pelo
biólogo alemão Ernst Haeckel (1834-1919), como um
capítulo da biologia, para direcionar o estudo das
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relações existentes entre os sistemas vivos e nãovivos entre si e com seu habitat.
Atualmente podemos diferenciar 4 grandes
linhas da ecologia:
Ecologia ambiental: Visa o meio ambiente, ou seja,
a ecologia social - colocando o ser humano e a
sociedade dentro da natureza e defende um
desenvolvimento sustentável
Ecologia mental ou profunda: Aborda o tipo de
mentalidade que prevalece hoje e que remonta a vida
psíquica humana consciente e inconsciente, pessoal
e arquetípica e a ecologia integral
Ecologia natural: aborda apenas à preservação da
natureza.
Ecologia social integral: visa à qualidade de vida.
Como se transpõe na educação o princípio da
sustentabilidade? Ele se traduz por perguntas como:
até que ponto há sentido no que fazemos? Até que
ponto nossas ações agregam para a qualidade de
vida dos povos e para a sua felicidade? A
sustentabilidade é um princípio reorientador da
educação e principalmente dos currículos.
A ecopedagogia pode ser vista tanto como um
movimento pedagógico quanto como uma abordagem
curricular.
A ecopedagogia como movimento pedagógico
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Assim como a ecologia, a ecopedagogia pode
ser compreendida como um movimento social e
político. Como todo movimento recém-criado e em
processo de evolução, ele é complexo e muitas vezes
mal compreendido, como por exemplo, nas
expressões “desenvolvimento sustentável” e “meio
ambiente”. Adverso dos termos “educação” e “saúde”
– que abrangem a áreas bastante conhecidas pela
população a expressão “meio ambiente” é quase
totalmente ignorada. A população conhece o que é
lixo, asfalto, barata... mas não entende a questão
ambiental em sua totalidade. A partir desta visão
macro, surge a necessidade de uma ecopedagogia,
uma pedagogia para o desenvolvimento sustentável.
A ecopedagogia como ação social e político
nasce no seio da Sociedade Civil, nas organizações
tanto de educadores quanto de ecologistas,
trabalhadores e empresários preocupados com o
meio ambiente. A Sociedade Civil vem assumindo a
sua parte de responsabilidade perante a degradação
do meio ambiente, entendendo que apenas através
uma ação conjunta é que essa degradação pode ser
combatida. As ações sociais e populares junto das
Organizações Não-Governamentais (ONGs) estão
advertindo os governos e a própria sociedade sobre
os danos causados ao meio ambiente e aos seres
humanos por políticas públicas não-sustentáveis. As
ONGs são as que mais se empenharam, nos últimos
tempos, para superar os danos acarretados pela
degradação do meio ambiente. Da mesma maneira,
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antecipando-se às iniciativas do Estado, as ONGs é
que mais se mobilizando na busca de uma pedagogia
do desenvolvimento sustentável, compreendendo
que sem uma ação pedagógica efetiva, de nada
adiantarão os amplos projetos estatais de
despoluição e de preservação do meio ambiente.
A ecopedagogia como abordagem curricular
A ecopedagogia exige uma reorientação das
grades curriculares para que agregue certos
princípios defendidos por ela. Estes princípios
deveriam, por exemplo, guiar a concepção dos
conteúdos e a elaboração dos livros didáticos.
Aprendemos com Piaget que os currículos devem
contemplar o que é significativo para o aluno,
entretanto sabemos que isso é correto, porém é
incompleto. Os conteúdos curriculares precisam ser
significativos para o aluno e só serão significativos
para ele se esses conteúdos forem relevantes
também para a saúde do planeta, para o contexto
mais amplo.
Como buscar significado para o conhecimento
fora de um contexto? Para compreender o que
conhecemos não podemos isolar os objetos do
conhecimento. É necessário, segundo Edgar Morin
(1992:1-2) “recolocá-los em seu meio ambiente para
melhor conhecê-los, sabendo que todo ser vivo só
pode ser conhecido na sua relação com o meio que o
cerca, onde vai buscar energia e organização”. Em
alguns momentos, os currículos monoculturais oficiais
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sobressaem o ensino de história, geografia, química
e física dentro de “categorias isoladas, sem saber, ao
mesmo tempo, que a história sempre se posiciona
dentro de espaços geográficos e que cada paisagem
geográfica é proveniente de uma história terrestre;
sem saber que a química e a microfísica possuem o
mesmo objeto de estudo, mas em escalas diferentes”
Sem sombras de dúvida, a ecopedagogia
também deverá influenciar a estrutura curricular e o
andamento dos sistemas de ensino. Sabemos que os
sistemas nacionais de educação se originaram no
século passado sob a marca da pedagogia clássica,
racionalista e centralizadora. A ecopedagogia visa
uma nova maneira de governabilidade perante a
ingovernabilidade da amplitude dos sistemas atuais
de ensino, propondo a descentralização democrática
e uma racionalidade baseadas na ação comunicativa
e que deverá induzir a formação dos novos sistemas
de ensino (o “Sistema Único e Descentralizado de
Educação Básica”, por exemplo). O princípio da
gestão democrática - portanto da autonomia e da
participação - é muito caro ao movimento
ecopedagógico.
A
pedagogia
clássica
edificou
seus
“parâmetros curriculares” baseado na memorização
de conteúdos (a tão difundida “pedagogia dos
conteúdos” é originada do iluminismo). A
ecopedagogia
insiste
na
necessidade
de
reconhecermos que as formas (vínculos/relações)
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são também conteúdos. Como essa pedagogia foca
a “promoção da vida”, os conteúdos relacionais, as
vivências, as atitudes e os valores, a “prática de
pensar a prática” como define Paulo Freire, adquirem
expressiva relevância.
A ecopedagogia promove a valorização da
diversidade cultural, o direito de manifestação das
minorias étnicas, religiosas, políticas e sexuais, a
popularização da informação e a redução da jornada
de trabalho para que todos tenham a possibilidade de
participar dos bens culturais da humanidade. A
ecopedagogia, por conseguinte, é uma pedagogia da
educação multicultural.
Em conclusão, a ecopedagogia não é uma
pedagogia escolar. A mesma não se destina apenas
aos educadores, mas aos habitantes da Terra em
geral. Como afirma Francisco Gutiérrez, “estamos
frente a duas lógicas que de modo algum devemos
confundir: a lógica escolar e a lógica educativa”
(GUTIÉRREZ, 1996:26). A educação para um
desenvolvimento sustentável não pode ser
confundida como uma educação escolar. A escola
pode contribuir muito e está contribuindo - atualmente
as crianças escolarizadas é que levam para os
adultos em casa a preocupação com o meio ambiente
- mas a ecopedagogia pretende ir além da escola:
pretende abranger toda a sociedade.
Posicionada desta maneira, a ecopedagogia
não é uma pedagogia a mais, ao lado e outras
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pedagogias, pois só terá sentido como projeto
alternativo global onde a preocupação não está
apenas na preservação da natureza (Ecologia
Natural) ou no impacto das sociedades humanas
sobre os ambientes naturais (Ecologia Social), mas
sim, em um novo modelo de civilização sustentável do
ponto de vista ecológico (Ecologia Integral) que
implica em uma mudança nas estruturas econômicas,
sociais e culturais. A mesma está ligada, portando, a
um projeto utópico: mudar as relações humanas,
sociais e ambientais que temos hoje.
A ecopedagogia não tem a pretensão de ser
totalmente inédita. Ela se introduz, como movimento,
na progressão do próprio movimento ecológico como
doutrina e como atitude diante da vida e que incluiu a
corrente não-violenta do pensamento anarquista, o
movimento pacifista e humanista, o próprio marxismo
libertário e pensadores que “em diversos campos da
ciência e do conhecimento têm adotado perspectivas
globalizantes e voltadas para a libertação social e
psicológica dos homens” (LAGO, 1984:41). A
ecopedagogia também faz parte de um movimento
recente de renovação educacional que abrange a
transdisciplinaridade e o holismo.
Um exemplo tangível da ecopedagogia como
movimento social são os trabalhos realizados
Organizações Não-Governamentais (ONGs) visando
que a Carta da Terra a ser pronunciada pelas Nações
Unidas não seja apena "proclamada", e sim vivida por
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todos os habitantes do planeta e construída
coletivamente antes de ser realmente proclamada.
A pedagogia conteudista e burocrática se
mobiliza da oferta para a emenda: da proclamação
iluminista para a ação sobre as pessoas. A
ecopedagogia se movimenta da demanda para a
oferta. Primeiramente se vive, se experimenta, se
elabora e depois se dá o nome e se proclama. Por
que a demanda é importante? Porque de nada
adiantaria proclamar burocraticamente direitos se
eles não forem exigidos, se eles não forem
demandados e criados debaixo para cima. Entendida
dessa forma, a ecopedagogia é uma nova pedagogia
dos direitos que associa os direitos dos humanos aos
direitos da Terra.
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A ESCOLA E SUA IMPORTÂNCIA NA
FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Zilá Denegri

Ao analisar os processos de desenvolvimento
e de aprendizado, Vygotsky (1991), propôs um
complexo estudo sobre esse tema. Um dos pontos de
reflexão, que esse autor destacou é que o bom ensino
é aquele que leva ao bom desenvolvimento e Rego
(1998), aprofunda esse tema. Creio que as reflexões
desses autores abrem caminho para esse estudo.
Esse conceito de desenvolvimento e aprendizagem,
segundo Vygotsky (1991), pode ser compreendido
como a distância entre o que o aluno é capaz de
aprender, em seu desenvolvimento normal, e aquilo
que ele não consegue desenvolver sozinho, mas
consegue realizar no contexto da interação com o
meio escolar e familiar, na mediação com o outro.
Penso que a família e a instituição escolar
compartilham a mesma função educacional, embora
uma não possa, ou não apresente condições de fazer
o serviço do outro. Nos tempos atuais, o desempenho
dos pais deixa muito a desejar, principalmente, nos
modelos de ensino e aprendizagem, pois isto exige
prática e acompanhamento do desenvolvimento, já
que a criança, ou adolescente não apresenta
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maturidade
suficiente
para
enfrentar
suas
dificuldades sem a presença e os limites colocados
pelo adulto.
A comunicação entre pais e professores ou
gestores deve ser uma via de mão dupla, na qual
cada um compartilha informações e aprende com o
outro para o benefício das crianças e adolescentes.
Assim, a escola, precisa garantir uma relação de
diálogo, ouvindo o que a família tem a dizer e se
colocando como parceira no processo de
desenvolvimento dos alunos.
A escola precisa demonstrar interesse e
apresentar atitudes livres de preconceitos para com
os alunos e suas famílias. Ela precisa, ainda, agir
como moderadora das ansiedades das famílias, com
vistas a contribuir na resolução de problemas
apresentados pelos alunos.
A aprendizagem é um processo individual,
porque cada um tem um jeito de apropriar-se do
conhecimento, o que acontece desde o nascimento e
se estende por toda a vida. A aprendizagem envolve
pensamento, afeto, linguagem e ação. Esses
processos precisam estar em harmonia para que o
sucesso seja obtido, e a família tem papel essencial e
indispensável nesse processo.
A família sempre desenvolveu e sempre
desenvolverá expectativas com relação aos filhos.
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Com relação ao processo educacional, não é
diferente.
Quase todos os pais querem que os filhos
tenham sucesso escolar, e quando não há um
desenvolvimento satisfatório é preciso analisar o
estudante, a sua família e a escola.
Muito comum os pais ou responsáveis serem
chamados às escolas para resolverem assuntos
relativos à indisciplina de seus filhos. Isso afasta do
convívio escolar, aqueles que poderiam ser parceiros.
Precisamos então criar estratégias que criem
laços entre a escola e as famílias. Elas precisam
sentir-se pertencentes também à escola.
Precisamos acreditar que a união da escola e
da família resultará num processo ensinoaprendizagem com maiores condições de obtenção
de sucesso. Essas duas entidades socialmente
construídas precisam e devem estar conscientes do
seu papel, devendo ser participantes do processo de
desenvolvimento dos alunos/filhos, de modo que eles
sejam autônomos e críticos para agir na sociedade.
As transformações ocorridas em nossa
sociedade
levaram
a
uma
divisão
de
responsabilidades. Hoje, em nossa sociedade
contemporânea, a família não é mais a única
responsável pelo desenvolvimento da educação
escolar das crianças.
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Na Constituição Federal apresenta a
importância da participação ativa dos pais na vida
social e cognitiva da criança, a família deve agir como
potencializador da educação formal de seus filhos,
incentivando e acompanhando o desenvolvimento do
indivíduo.
Nota-se nos seguintes artigos da Constituição
Federal (1988) o papel que a família deve
desempenhar na criação e educação de seus
membros:
Art. 205. A educação, direito de todos
e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o
trabalho. [...]
Art. 227. É dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem,
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. [...]
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Art. 229. Os pais têm o dever de
assistir, criar e educar os filhos
menores, e os filhos maiores têm o
dever de ajudar e amparar os pais na
velhice, carência ou enfermidade
(BRASIL, 2002).

De acordo com o art. 4º do Estatuto da Criança
e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990:
Art. 4º É dever da família, da
comunidade, da sociedade em geral e
do Poder Público assegurar, com
absoluta prioridade, a efetivação dos
direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte,
ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e
comunitária.
Art. 53. A criança e o adolescente têm
direito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa,
preparo para o exercício da cidadania
e qualificação para o trabalho. [...]
Parágrafo único. É direito dos pais ou
responsáveis ter ciência do processo
pedagógico, bem como participar da
definição das propostas educacionais
[...]
Art. 55. Os pais ou responsável têm a
obrigação de matricular seus filhos ou
pupilos na rede regular de ensino [...]
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Art. 129. São medidas aplicáveis aos
pais ou responsável: V - Obrigação de
matricular o filho ou pupilo e
acompanhar
sua
frequência
e
aproveitamento escolar (BRASIL,
2002).

Assim, segundo a legislação, a educação é um
dever da família e da escola. Ambas devem interagir
para garantir os direitos da criança nas questões
referentes ao ensino, dando-lhes suporte e apoio para
o pleno desenvolvimento da aprendizagem.
Tanto a família quanto a escola desejam a
mesma coisa: preparar as crianças para o mundo; no
entanto, a família tem suas particularidades que a
diferenciam da escola, e suas necessidades que a
aproximam dessa instituição. A escola tem sua
metodologia filosofia, no entanto ela necessita da
família para concretizar seu projeto educativo.
(PAROLIM, 2005, p. 99).
Sendo assim, cabe às duas instituições auxiliar
o indivíduo no seu processo de desenvolvimento,
sendo que um ambiente saudável, cercado de
incentivas e boas relações, tende a fazer com que o
aprendizado da criança seja positivo. Dessa forma,
escola e família devem estabelecer relações de
colaboração, em que a família possa agir como
potencializador do trabalho realizado pela escola, de
forma a incentivar, acompanhar e auxiliar a criança
em seu desenvolvimento, ao mesmo tempo em que a
escola realize uma prática pedagógica que contribua
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na formação do ser crítico-reflexivo, e que valorize a
participação ativa dos pais no processo educativo,
contribuindo assim, para a construção de uma
sociedade transformada.
Em diversos momentos percebemos as
dificuldades da aproximação da escola com a família.
Os funcionários da escola sentem que as famílias não
reconhecem e nem tão pouco valorizam o trabalho
realizado, desmerecendo e desestimulando o
trabalho realizado.
Muitas vezes, por não ter clara essa divisão, a
escola terceiriza problemas aos pais, e vice-versa, o
que gera sentimentos de impotência e sobrecarga em
ambos os lados. Os papéis dos educadores e da
família são complementares distintos. Em casa, há
uma relação de autoridade entre pais e filhos. A
criança possui também uma posição privilegiada e,
por mais que se comportem mal, os relacionamentos
se mantêm. Na escola, o cenário muda.
O aluno se torna mais um integrante do grupo,
aprende a lidar com novas regras, experimenta
conflitos e percebe que as relações dependem de
suas ações. Além do conhecimento, a criança deve
adquirir na escola competências indispensável para o
convívio em sociedade. Cabe a nós, educadores,
contribuir para esse aprendizado e buscar maneiras
de lidar com os conflitos inerentes ao processo. Isso
requer boa formação, estudo coletivo, envolvimento
da equipe, reflexão, avaliação e aperfeiçoamento. Só
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assim nos sentiremos amparados e seguros para
atuar no dia a dia. O fracasso da Educação familiar
não pode significar também o insucesso da escola.
Não podemos depender do bom desempenho
dos pais para educar nossos alunos para a vida em
uma sociedade democrática, mais equilibrada e justa
e nem esperar estudantes ideais como um prérequisito para obter êxito. As crianças que trazem
dificuldades de casa são as que mais precisam do
nosso apoio para se inserir socialmente. Como
profissionais da Educação, podemos construir uma
escola capaz de dar conta do que ocorre no espaço
sob sua responsabilidade tanto em relação à
aprendizagem quanto ao comportamento social.
Se por um lado, a relevância entraves na
relação família e da escola como contextos
privilegiados de desenvolvimento humano está bem
consolidada em virtude dos estudos da psicologia da
família e da psicologia do desenvolvimento, por outro,
os aspectos que constituem e intervir na relação entre
estes dois contextos, sejam como barreiras a
colaboração ou contribuindo para a sua promoção,
ainda não estados suficientemente estabelecidos.
(OLIVEIRA 2010, P100)
A gestão culpa as famílias desestruturadas
pelas dificuldades apresentadas pelos alunos, a
escola percebe a responsabilidade das famílias
passadas para a ela pelas famílias. A falta de
participação ativa das famílias no processo de
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aprendizagem dos alunos é frequentemente
apontada como um motivo das dificuldades e
fracasso escolar.
Desta forma entendem-se que, apesar da
escola e da família serem agências socializadoras
distintas, as mesmas apresentam aspectos comuns e
divergentes; compartilham a tarefa de preparar os
sujeitos para a vida socioeconômica e cultural, mas
divergem nos objetivos que têm na tarefa de ensinar.(
OLIVEIRA 2010, p 102 )
Buscando esta aproximação com a família a
escola deve realizar seguidamente reunião com os
pais, chamamentos dos responsáveis pelos alunos
que apresentam maior dificuldades, seja na
aprendizagem ou no comportamento escolar, para
uma conversa particular, convites para eventos e
festividades realizadas na escola.
As reuniões deveriam ser momentos de
explicar o planejamento pedagógico, as ações já
realizadas e a evolução do aprendizado da garotada.
Não basta mostrar as notas. Os pais precisam
entender o que os filhos sabem e o que não sabem.
"Se os responsáveis não conhecem estratégias de
ensino ou conteúdos atuais, o professor pode criar
uma situação para que compreendam o tipo de
proposta. Mas ao contrário muitas vezes, as reuniões
são só para reclamar e cobrar atitudes dos pais. Não
perguntam como é o estudo em casa ou o que
funciona, a escola se coloca, nesses casos, como se
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estivesse num nível superior e detivesse todos os
conhecimentos sobre criança. Não raro, questões da
esfera educacional são ultrapassadas. Chegam a
questionar a vida conjugal dos pais e a carga horária
de trabalho da mãe.
Há diferenças muito grandes entre as escolas
do país: em algumas, essa participação é grande
(principalmente nas cidades pequenas) e, em outras,
baixíssima. De forma geral, entretanto, a Educação é
muito valorizada pelos pais de todas as classes
sociais, o diploma ganhou muita importância na vida
das pessoas é a definição da posição social futura.
Mais do que interesse, os pais têm obrigações.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
determina que cabe à criança estudar e à família
cuidar para que a frequência às aulas seja cumprida,
sob risco de punição.
O Ministério da Educação (MEC) lançou, em
2008, um manual para incentivar a participação
familiar. Recentemente, pais que recebem o Bolsa
Família passaram a ter presença obrigatória em
reuniões escolares.
Por que, então, a sensação é a de que os pais
estão ausentes? Existem problemas, principalmente,
de comunicação. Não dá para esperar um grande
comparecimento em uma reunião marcada, por
exemplo, numa quarta-feira às 15 horas. É horário de
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trabalho e nem todo mundo consegue negociar
saídas e folgas.
Também há divergências de opiniões e
interesses. O professor sempre fala em parceria, mas
não costuma receber bem a opinião do pai ‘leigo, por
outro lado alguns pais estão pouco dispostos a acatar
recomendações sobre como vivem e cuidam dos
filhos.
Em busca de aproximação, vale perguntar aos
responsáveis: o que impede ou atrapalha a
participação na vida escolar? Que estratégias usam
diante das dificuldades dos filhos? Com base nisso, a
escola pode ajudar, adequando os horários de
atendimento aos pais ou promovendo discussões
sobre o trabalho pedagógico.
O país vem melhorando, mas está longe do
ideal. Os estudantes brasileiros estão entre os de pior
desempenho no Pisa (sigla em inglês para o
Programa Internacional de Avaliação Comparada),
que mede a proficiência em leitura, Matemática e
Ciências em 57 países.
Quando a família e a escola mantêm boas
relações, as condições para um melhor aprendizado
e desenvolvimento da criança podem ser
maximizadas. Assim, pais e professores devem ser
estimulados a discutirem e buscarem estratégias
conjuntas e específicas ao seu papel, que resultem
em novas opções e condições de ajuda mútua.
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O envolvimento dos pais com a escola é
essencial para a aprendizagem de sucesso dos
alunos. Não basta que os pais saibam que o filho vai
a todas as aulas e realizam as tarefas, eles precisam
ter interesse no que cada tarefa consiste, e mostrar
que estará ali, apoiando a criança ou adolescente,
independentemente de seu desempenho.
As famílias mostram que têm clareza sobre o
principal atributo de uma boa escola: que tenha
professores que saibam ensinar. O reconhecimento
sobre a importância dos docentes é um ótimo ponto
de partida para firmar uma parceria em que todos vão
sair ganhando. Especialmente os alunos.
A demonstração de interesse pela vida escolar
dos filhos é parte fundamental em seu processo de
aprendizagem. Ao perceber que pais e família se
interessam por seus estudos e por suas experiências
escolares
a
criança
sente-se
valorizada,
desenvolvendo-se de forma segura e com boa
autoestima.
Quando a criança entra na escola traz consigo
experiências adquiridas no convívio com meios
anteriores o que lhe permitirá formar uma
determinada visão sobre si mesma.
O convívio na escola significa para ela, uma
ampliação em sua esfera de relações. Na escola a
criança conhecerá outras crianças com as quais
deverá compartilhar uma parte de sua vida, além de
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estabelecer relações com adultos que não pertencem
a sua família.
Acompanhar o crescimento educacional dos
filhos aumenta suas habilidades sociais e diminui a
chance de problemas comportamentais. Quanto
maior o envolvimento dos pais nas experiências
escolares das crianças, mais facilidade de fazer
amigos elas terão!
Sendo assim, quanto mais os pais conversam
sobre a escola, visitam o local, se envolvem com as
lições e os trabalhos e incentivam o progresso
educacional dos filhos em casa, melhores serão suas
habilidades sociais.
Participações problemáticas
O grande problema nesta questão, no entanto,
é saber a medida exata com que os pais devem, de
fato, se envolver: a criança deve saber que pode
contar com os adultos responsáveis em sua vida para
ajudá-la, mas jamais para assumir suas
responsabilidades.
A
problemática
deste
envolvimento são os pais que, por exemplo,
executam as tarefas para os filhos (resolvem seus
deveres de casa, pesquisam seus trabalhos para
entregar) ou, quando estes falham em executá-las,
procuram o professor para tratar do assunto, em vez
de deixar a criança assumir a responsabilidade pelos
seus atos, como no clássico caso de um aluno
terminar o ano com notas baixas e o professor ser
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inquirido a respeito, como se decidisse as notas
arbitrariamente, e estas não fossem resultados do
esforço e da dedicação do aluno.
Segundo Epstein, há cinco
envolvimento da família com a escola:

tipos

de

O Tipo 1 são as obrigações essenciais dos pais, como
oferecer apoio para seu desenvolvimento escolar, e
auxílio quando possível nas tarefas mais difíceis, que
a criança possa não conseguir superar sozinha.
O Tipo 2 são as obrigações essenciais da escola,
como oferecer diferentes métodos de explicações e
ensino, até que o aluno consiga absorver o que
necessita aprender de maneira adequada, sem que
se sinta desvalorizado ou incapaz. Além disso, entre
as obrigações da escola está a de abrir espaço para
que os pais exponham também as suas opiniões e
impressões sobre o desenvolvimento do currículo
escolar.
O Tipo 3 é o envolvimento dos pais em atividades de
colaboração na escola; por exemplo, envolver-se em
feiras, festas, exposições, reuniões e eventos
escolares.
O Tipo 4 é caracterizado pelo envolvimento dos pais
em atividades que afetam a aprendizagem e o
aproveitamento escolar em casa, ou seja, o auxílio
que os pais prestam aos seus filhos na hora de
desempenharem tarefas longe da escola, seja
atuando como monitores, tutores ou mediadores do
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conhecimento, buscando, ou não, auxílio nos
professores.
O Tipo 5 é o envolvimento dos pais no projeto político
da escola, mostrando interesse nos projetos
desenvolvidos por esta, e ativamente participando
nas decisões e escolhas destes projetos, e da
atuação da escola na região em que está inserida.
Em síntese, os pais devem participar
ativamente da educação de seus filhos, tanto em casa
quanto na escola, e devem envolver-se nas tomadas
de decisão e em atividades voluntárias, sejam
esporádicas ou permanentes, dependendo de sua
disponibilidade. No entanto, cada escola, em conjunto
com os pais, deve encontrar formas peculiares de
relacionamento que sejam compatíveis com a
realidade de pais, professores, alunos e gestão, a fim
de tornar este espaço físico e psicológico um fator de
crescimento e de real envolvimento entre todos os
segmentos.
Se a família não oferecer a base necessária ao
desenvolvimento da criança, ou do adolescente, este
irá buscá-la em outros grupos. O perigo se instala
nesse momento, pois, se o sujeito não encontrar
apoio e atenção nos membros do seu grupo mais
próximo, certamente irá buscá-los fora. Assim a
fragilidade do adolescente aflora, pois o mesmo deixa
de reconhecer o futuro para viver o presente, afinal,
ele não vislumbra expectativas de crescimento e
autonomia no futuro. Logo a família deve rever seus
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conceitos
como
grupo,
caso
contrário
o
desenvolvimento desse sujeito estará abalado e
certamente a aprendizagem não se dará de forma
satisfatória, pois ele enxerga apenas o momento
(CASARIN, 2007,p.24).
Há pais que são pacientes e que fazem
questão de ajudar os filhos na tarefa de casa e a
paciência do adulto em ajudar a criança é o que faz
com que a aprendizagem seja adequada, por outro
lado existem aquelas famílias que não motivam seus
filhos a aprender, quando a criança está com
dificuldade agride verbalmente e desiste de ajudá-la,
isso faz com que autoestima do aluno decaia e que
ele perca o interesse em estudar.
É possível, enfim, concluir que a participação
dos pais na carreira escolar de crianças e
adolescentes é, sim, imprescindível; mas, ao
mesmo tempo, é necessário que este envolvimento
seja um envolvimento de qualidade ressaltando que
o essencial é a qualidade do tempo em que os pais
se envolvem com a escola e não apenas a
quantidade de tempo em que eles fazem isso. Um
envolvimento saudável é o que causa o sucesso
escolar do aluno.
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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE ARTES VISUAIS
NO ENSINO FUNDAMENTAL
Rosimeire Minguta Costa

RESUMO
O presente artigo apresenta a real importância do
ensino de artes visuais no ensino fundamental. Traz
um pequeno histórico e uma reflexão sobre o
desenvolvimento pleno do aluno por meio das
diversas linguagens artísticas presentes nas Artes
Visuais, usando como ferramenta os benefícios da
ludicidade. Com base nos documentos oficiais que
norteiam os currículos escolares, alguns deles foram
analisados, como os Parâmetros Curriculares
Nacionais de Arte (Brasil, 1997) elaborado pelo
Ministério da Educação (MEC). Essas análises
mostram que o ensino de Arte tem por objetivo
desenvolver as referências sociais do aluno,
tornando-se criativo diante das dificuldades,
permitindo-o a compreender sua realidade e
ajudando-o na construção de novos conhecimentos.
Este trabalho foi realizado por meio de pesquisas
bibliográficas.
Palavras Chaves: Artes Visuais; Ensino; Linguagens
Artísticas.
Rosimeire Minguta Costa
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INTRODUÇÃO
O ensino de Arte é uma ciência que sempre
existiu, porém percorreu um longo caminho para ser
reconhecido institucionalmente. Passou por diversos
métodos e apresenta concepções sobre a sua
importância, baseado nos Parâmetros Curriculares
Nacionais de Arte e na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação. Percebe-se que a consolidação do Ensino
da Arte no Brasil como meio de produção e
sensibilização na civilização histórica, configura-se na
certeza da importância desse saber para a
humanidade ao desenvolver criatividade, liberdade de
expressão e criticidade, preparando e integrando o
aluno em sociedade. Espero com esse trabalho poder
revelar um pouco da importância da utilização de um
princípio inerente ao aprendiz, sua curiosidade, que
trazem em si, uma ideia de liberdade, mas sempre
encerram em si uma série de regras internas, sem as
quais, as aulas tornar-se-iam impossíveis de gerir.
Pensando nas diversas abordagens artísticas
que devem ser contempladas na disciplina de Artes,
as pesquisas por mim realizadas enfocam o trabalho
realizado no Ensino Fundamental com o objetivo de
mostrar a importância do ensino de Artes Visuais para
o desenvolvimento intelectual, criativo e social nas
crianças e adolescentes e para isso a pesquisa foi
dividida em etapas: História da Arte; O Ensino da Arte
e suas Transformações; Artes Visuais No Ensino
Fundamental e os Eixos norteadores para o Ensino
Rosimeire Minguta Costa
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de Artes. O trabalho desenvolvido se deu devido ao
meu interesse pelo assunto e importância do tema.
História da Arte
No latim, arte significava técnica ou habilidade,
mas atualmente ela envolve tantos outros
significados, que se torna quase impossível defini-la
em poucos parágrafos. No entanto, podemos
entendê-la como atividade humana, fruto da
expressão, pautada em princípios estéticos, gerada
por ideias emoções e percepção, objetivando
transmiti-las aos demais membros de uma sociedade,
que a receberá segundo seus pressupostos, e
referencias, dando, ou não, novos significados. Essa
definição resume as possibilidades das artes para o
ser humano.
O ensino de arte era baseado em disciplinas
chamadas de Desenhos, Trabalhos Manuais e
Música, por volta do século XX, onde era feito de
forma técnica, por meio de desenhos prontos e cópia
de livros, o professor era apenas o transmissor
(CUNHA, 2012). Esse era o primeiro indício da arte
tecnicista que viria a dominar o ensino nas décadas
seguintes.
Com o movimento modernista de Andrade e
Malfatti, a ideia da livre expressão, aconteceu sem a
necessidade de vincular o ensino da arte ao ensino
de técnicas pré-estabelecidas. As primeiras escolas
especialistas em Artes para crianças e adolescentes
Rosimeire Minguta Costa
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surgiram na década de 30, a partir daí começou a
valorização da aprendizagem livre e expressão
criativa que foi suspensa logo depois no governo de
Getúlio Vargas para que o ensino artístico entrasse
nos moldes estabelecidos pelo governo na época,
ficando apenas o ensino da Música como obrigatório
nas escolas.
A Arte não é somente uma livre expressão,
mas a expressão e a compreensão de seu próprio
valor. Ao observar e contextualizar obras de arte a
pessoa é estimulada a comunicar algo de si e
experimentar outras ferramentas para expor suas
emoções e sentimentos. O contato com a arte
transforma, amplia a visão para melhor interpretação
do mundo.
O Ensino da Arte e suas Transformações
Com a criação da Lei 5.692, em 1971, a
Educação Artística entra no currículo, como atividade
educativa e não uma disciplina. Deixando de existir a
formação por parte dos professores e as várias
linguagens como: Artes Plásticas, Educação Musical,
Artes Cênicas que não eram incluídas nas atividades
artísticas. (BRASIL, 2001)
Apesar da Reforma Educacional de 1971,
segundo Barbosa (2002) a disciplina Educação
Artística nunca conseguiu afirmar-se como uma
disciplina plena sem a necessidade de ficar atrelada
a outra. A autora faz referência ao tratamento
Rosimeire Minguta Costa
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dispensado a Educação Artística nos dias de hoje, e
diz que não é diferente do dispensado naquela época,
e, alega que:
“A principal dificuldade para a
realização deste trabalho foi à
ausência de fontes de informação,
uma vez que não há nenhum estudo
sobre a evolução do ensino da Arte na
escola primária e secundária no Brasil,
nem sequer um estudo mais geral
sobre ensino da Arte em nível superior
no século XX.” (BARBOSA, 2002, p.
13).

Novas técnicas educacionais passam a ser
discutidas na década de 80, por grupos de
professores que se mobilizaram com a constituição
do Movimento Arte-Educação, que foi se espalhando
por todo pais, criando associações de arteeducadores com o objetivo de propor novas ações
educativas no ensino de arte. (BRASIL, 2001)
Destaca-se aqui a “Proposta ou Metodologia
Triangular” difundida por Ana Mãe Barbosa:
A triangulação que se anuncia em sua
denominação se refere às três
dimensões inerentes ao fato artístico.
Elliot Eisner, um dos importantes
filósofos do ensino de artes dos
Estados Unidos, dizia, já na década de
1970, que não podemos querer
ensinar arte sem levar em conta que
em nossa cultura produzimos arte
porque apreciamos arte e gostamos
Rosimeire Minguta Costa
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de conversar sobre arte. Naquele
momento, esta simples declaração de
Eisner era uma reflexão contra as
práticas escolares que se apegavam
apenas a atividades artísticas sem
tecer relações com o campo de
conhecimento.
A
natureza
epistemológica do ensino da arte
passou a ser uma exigência premente
tanto do contexto cultural quanto
educacional. A Proposta Triangular
vem nesta direção designar os
componentes desse ensino por três
ações mentalmente e sensorialmente
básicas: a produção (fazer artístico), a
leitura da obra ou imagem e a
contextualização. (BARBOSA, 2012)

A disciplina Educação Artística é extinta com a
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Lei 9.394/96) e entra em campo a disciplina de Arte,
reconhecida
oficialmente
como
área
de
conhecimento. O artigo 26 da LDB da Educação em
seu parágrafo 2º dispõe que: O ensino da arte
constituirá componente curricular obrigatório, nos
diversos níveis da educação básica, de forma a
promover o desenvolvimento cultural dos alunos.
As transformações continuam com a chegada
da tecnologia no Ensino de Arte. Nesta fase de
escolarização da criança e do adolescente o acesso
à tecnologia, às vezes, impede o desenvolvimento e
a capacidade de criação. Mas, se bem utilizadas, as
mídias são forte aliadas para as aulas de arte visuais.
Rosimeire Minguta Costa
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Seja no uso de aparelhos sonoros e de imagem ou
para pesquisas de outras culturas artísticas. O uso
destas tecnologias auxilia os professores nos
planejamentos de aulas motivadoras, pois as
possibilidades de criação são inúmeras. É importante
deixar as crianças produzirem a partir da dinâmica
apresentada pelo professor.
A arte é feita de transformações e a tecnologia
está acelerando o processo de desenvolvimento
intelectual das crianças. Sendo assim, o professor
deve refletir sobre práticas que envolvem a criação e
a fruição no Ensino Fundamental. Com a intenção de
oportunizar uma ação educativa transformadora para
uma etapa da Educação Básica, que, muitas vezes,
reduz o trabalho, deixando a Arte em segundo plano.
É possível e necessário ver nos avanços tecnológicos
uma forma segura de produção e resgate do fazer
artístico conforme às novas condições sociais.
Segundo Melo e Tosta:
No processo de educação realizamse, ainda, dois movimentos: um
primeiro em que é feita a mediação
entre o social, a prática construída e o
indivíduo, no qual se forma a base dos
pensamentos individual e coletivo e é
quem possibilita a comunidade do
processo histórico da cultura; e em
segundo, que se caracteriza pela
mediação que a palavra e a imagem
fazem entre o pensamento individual e
o social e pela possibilidade que cada
Rosimeire Minguta Costa
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um tem de ser sujeito, de reelaborar
produzindo o novo, revelando como a
educação se envolve na tensão entre
o individual e o social (MELO; TOSTA,
2008, p. 55).

Cabe à escola cumprir com esse processo de
interação na construção e reprodução cultural criando
uma ponte entre os sujeitos e o mundo artístico.
Artes Visuais No Ensino Fundamental
Em 1997 com a publicação dos PCN´s,
sugeriu-se o ensino das quatro linguagens (Música,
Dança, Teatro e Artes Plásticas). Sem uma
fundamentação e uma consciência clara da arte como
área de conhecimento com conteúdos específicos, os
professores não conseguem formular um quadro de
referências conceituais e metodologia para amparar
sua ação pedagógica. O professor tinha consciência
do isolamento e a falta de competência na área e o
movimento arte-educação conseguiu ampliar os
debates sobre a valorização e a capacitação dos
profissionais da educação revendo e dando novos
rumos ao ensino aprendizagem de Artes no Ensino
Fundamental. As propostas pedagógicas são
desenvolvidas com base em habilidades que
acompanham cada conteúdo que poderão ou não ser
alcançados pelos alunos na construção de uma
significativa aprendizagem, baseados no Currículo
estabelecido pelo Ministério da Educação e Cultura
(MEC).

Rosimeire Minguta Costa
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Segundo a Lei de Diretrizes e Bases (LDB)
9394/96 (BRASIL, 1996), hoje alterada para a Lei
13.278/2016, decretada no dia 02 de maio, a Arte,
enquanto disciplina, é obrigatória no currículo escolar
e contém quatro áreas distintas. Essas áreas são:
Dança, Música, Teatro e Artes Visuais. Depois de
receber olhares diversos durante anos, foi entendido
que o ensino da Arte pode contribuir para a
aprendizagem da criança ou adolescente e os
conhecimentos que ela transmite é fundamental para
o seu desenvolvimento.
É importante oportunizar aos alunos a vivência
com o maior número de formas de artes, com
utilização de diferentes matérias e modalidades
artísticas. Se pensarmos na realidade concreta das
escolas, no ambiente, encontraremos diversidade
cultural, de classes e etnias (NASCIMENTO, 2013,
p7). Processos de ensino e aprendizagem nem
sempre caminham em união. Muitas vezes o
professor ensina, mas o aluno não aprende, ao passo
que muitas vezes aprendemos algo, sem ter ninguém
que nos ensine. A educação, a partir do último
século, veio se tornando mecanizada e restrita,
criando seres humanos robotizados e muito distantes
de sua naturalidade, afastados de sua natureza, de
seus sentimentos e desligado das sensações. Isso
inclui professores, mecanizados pelas inúmeras
condições de trabalho e formação e o aluno, que não
é devidamente estimulado, em sua natural propensão
e curiosidade.
Rosimeire Minguta Costa
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais
destacam o fazer artístico como forma de humanizar
o homem, desenvolvendo sua sensibilidade artística
e estética, ensinando a conhecer e ter controle de
suas
emoções
e
expressões,
tornando-se
autoconfiante e cada vez mais preparado para fazer
parte da sociedade (BRASIL, 2001, p. 55).
É importante também que a escola e os
educadores estimulem o prazer do aluno pela
apreciação artística, propiciando o acesso às diversas
manifestações artísticas; instigando atitude criadora;
fomentando o pensamento, a sensibilidade, o
questionamento, a construção de novas ideias e
desafiando-os a buscar situações de criação. Ao
subestimar a importância das brincadeiras para a
criança, a escola comete o maior crime que poderia
existir, coibindo a criança em seu pleno
desenvolvimento, limitando sua criatividade. Através
da comunicação entre realidade e brincadeira que ela
consegue elaborar a distinção entre fantasia e
realidade, e consequentemente, ela aprende de
forma prazerosa todas as manifestações artísticas
apresentadas, a partir da construção de seus
brinquedos e criação de suas próprias brincadeiras,
como por exemplo, na confecção de um jogo em que
a imaginação, criatividade e capacidade de invenção
as tornam artistas em potencial dentro de suas
possibilidades e habilidades. Uma vez incorporados
esses elementos, ela os experimenta, reinterpreta e
ressignifica, até que possa lhe atribuir um valor e uma
Rosimeire Minguta Costa
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função. No Ensino Fundamental esta prática deve
acontecer com frequência, pois o jogo quando livre de
julgamentos ou barreiras, permite que a criança crie
suas próprias percepções do mundo, desenvolvendo
o pensamento crítico e refletindo sobre senso comum.
Eixos norteadores para o ensino de artes
Dentro do contexto de ensino e aprendizagem,
os conteúdos foram divididos em três eixos:
produção, fruição e reflexão. Se pensássemos uma
educação, onde a criatividade fosse realmente
estimulada, através do uso de atividades lúdicas,
possivelmente conseguiríamos obter dos educandos
uma compreensão e aprendizado mais profundos e
duradouros, fazendo com que nosso trabalho se
tornasse mais efetivo. O ensino de arte possibilita ao
aprendiz, que além de dominar seu idioma, possa
comunicar assuntos mais pessoais, internos e
conflituosos de serem expressos, de forma mais sutil,
ou menos dolorosa.
Os conteúdos gerais são propostos para os
dois ciclos do ensino fundamental, ou seja, o primeiro
ciclo do primeiro ao quinto ano, e segundo do sexto
ao nono ano. Os conteúdos descritos nos PCNs de
Artes garantem a presença e profundidade de formas
artísticas na educação, explicando com maior clareza
o trabalho pedagógico de arte. Os conteúdos foram
divididos em dois grupos. O primeiro tratado de
modalidade artística, e o segundo de normas, valores,
atitudes, comum a todos (BRASIL, 2001, p. 55).
Rosimeire Minguta Costa
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O ensino de Arte no Ensino Fundamental,
principalmente nos primeiros anos, acontece de
forma imaginativa, que envolve e estimula a criança a
buscar e instigar a criatividade, a capacidade de
construir e inventar. Traz contribuição ao âmbito
social, possibilitando a criança compreender o
ambiente em que vive, viver atuante em sociedade,
ampliando seu conhecimento cultural. De acordo com
Fusari e Ferraz “a arte se constitui de modos
específicos de manifestação da atividade criativa dos
seres humanos ao interagirem com o mundo em que
vivem, ao se conhecerem e ao conhecê-lo” (FUSARI
e FERRAZ 1999, p.16).
A criatividade pode ser definida de inúmeras
maneiras, dependendo de qual pesquisador trate do
assunto. Muitos a associaram à inteligência, outros a
estudaram como aspecto independente. Todos eles
concordam, porém, que a criatividade é um aspecto
unicamente humano e que todos os seres podem se
utilizar dela em maior ou menor grau. Em termos
gerais, ela pode ser entendida como o processo
mental, individual ou grupal, de gerar novas ideias.
Ninguém cria do nada, cada um usa o material
de seu próprio inconsciente. O criativo desperta ao
criar um prazer surpreendente, nele mesmo e nos
outros como uma surpresa. (Masi, p 703).
Mas a criatividade é universal também
porque ninguém cria do nada, cada um
utiliza os materiais depositados em
seu próprio inconsciente. E, uma vez
Rosimeire Minguta Costa
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que o inconsciente é universal, as
obras realizadas por um criativo
despertam sintonias e ressonâncias
também em outros. Na maior parte dos
casos, o criativo experimenta prazer
tanto em criar uma obra surpreendente
como em constatar que ela provocanos outros uma surpresa análoga à
sua própria. (Masi, p. 703)

Para estimularmos a criatividade em nossas
escolas,
algumas
ferramentas
nos
sãos
extremamente importantes, como já disse antes, o
uso do lúdico. Mas também devemos proporcionar
aos alunos, certa variedade de ferramentas e
materiais e seus usos possíveis, ou seja, técnicas,
mas dando certa liberdade de experimentação para
garantir que as diferentes visões possam brotar. Isso
não significa que não deva existir certa disciplina
nesses momentos, a fim de evitar que o excesso de
criatividade se perca ao longo das observações. A
criatividade deve ser estimulada, mas também há de
se ter espaço para que as conclusões, a que ela nos
leve, seja ancoradas e apreendidas. Cabe ao
professor ampliar o uso de diversas técnicas em suas
aulas.
As artes plásticas são as mais divulgadas e
comuns nesta fase do ensino aprendizagem, pois
envolvem desenho (mais fácil de trabalhar em sala de
aula) e pintura. O mais comum de vermos nas
escolas, porém, é o desenho livre, tendo como base
um assunto abordado pelo professor, a “releitura” de
Rosimeire Minguta Costa
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uma obra de arte, que acaba sendo quase sempre, a
cópia de uma obra escolhida pelo professor, os
desenhos fotocopiados para serem pintados e
decoração da escola para determinados eventos. A
criatividade dentro das artes plásticas pode ir muito
além, tanto com atividades individuais, como em
duplas, trios ou grupos que envolvam a totalidade dos
alunos.
Exemplo de crianças desenhando livremente:

Fonte:
https://www.google.com/search?q=imagens+de+pinturas+de+crian%C3%A7as
+no+ensino+fundamental&

Podemos utilizar atividades de colagens,
usando materiais de revistas e papeis diversos. Para
abordar os mais variados desafios e temas. As tintas
também podem ser produzidas pelos alunos, a fim de
mostrar-lhes como são feitas, e as inúmeras
possibilidades de se conseguir materiais, mesmo
quando alguns recursos encontram-se dificultados.
Além de as aulas se tornarem muito diversificadas,
elas serão muito prazerosas e úteis no
Rosimeire Minguta Costa
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desenvolvimento
competências.

de

outras

habilidades

e

Exemplo de pintura com tinta guache no papel
sulfite:

Fonte: Foto de Rosimeire Minguta – julho/2020

Outra prática pedagógica que surte muito
efeito é trabalhar com musicalização e expressão
corporal.
Exemplo de música com dramatização e
expressão corporal (Música “O jacaré foi passear lá
na lagoa”):

Rosimeire Minguta Costa
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Fonte: Foto de Rosimeire Minguta – setembro/2020

À primeira vista, o ensino de música pode
parecer impossível para quem não tenha uma
formação específica nessa linguagem, mas ela vai
muito além do ensino de um instrumento, do canto
orfeônico, como foi imposto em meados do século
passado, ou do canto coral. As três exigiriam uma
formação específica. Podem-se utilizar as músicas do
momento para fazer paródias ou apresentar tipos de
músicas diferentes para ampliar o repertório cultural
dos alunos. O trabalho com música também pode e
deve estar associado ao trabalho das demais
linguagens artísticas. Sempre ampliando os
estímulos, e trazendo para os alunos, a produção
musical de diversos povos, que rompam com aquilo
que eles trazem de referência pessoal. Isso
influenciaria em trabalhar projetos de grande porte
nas escolas, mas nada exclui que o professor possa
misturar diversas linguagens em uma só aula. Ou
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trabalhar com circuitos artísticos numa determinada
aula.
O teatro é uma das linguagens mais antigas do
ser humano. Para o uso escolar dessa linguagem,
não há necessidade de um teatro, propriamente dito,
com todos os recursos de que dispõe um espaço
convencional para esse fim. Basta uma sala sem
carteiras ou um pátio.
A maior contribuição para o ensino de teatro
para crianças e adolescentes, no século passado, foi
dada por Viola Spolin. Ela dedicou sua carreira a criar
grupos teatrais infantis, especialmente com crianças
refugiadas de diversas partes, vinda para os Estados
Unidos da América.
Spolin defendia que todos somos capazes de
atuar num palco, basta ter vontade. Defendia ainda,
que toda a aprendizagem vem da experiência, e que
pouco ou nada tem a ver com talento ou falta dele.
“Experienciar é penetrar no ambiente, é envolver-se
total e organicamente com ele.” (Spolin, 2003, p. 3),
tanto no nível intelectual, como no físico e no intuitivo,
sendo o último o mais essencial e o mais
negligenciado na aprendizagem. Ela demonstrava
grande interesse no uso da espontaneidade como a
ferramenta que nos leva ao constante movimento,
que proporciona a descoberta, a experiência e a
expressão criativa.
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Criar uma peça com alunos envolve muito
trabalho e dedicação tanto do professor quanto dos
alunos, e devemos levar em conta que nem todos se
sentem a vontade de representar. Contudo, o ensino
de teatro, não está exclusivamente vinculado ao
apresentar uma peça como conclusão de um
percurso. Pode-se perfeitamente utilizar jogos teatrais
em aulas avulsas, a fim de proporcionar aos alunos
momento de ludicidade que permitirá explorar
diferentes linguagens, além da escrita/oral. Através
desses jogos eles serão capacitados a sair do senso
comum, dos signos estáticos para realmente sentir,
explorar, apreciar outras linguagens. Pode-se
trabalhar, por exemplo, com as técnicas de máscaras,
de mímicas, e por que não, de texto.
A arte da dança, embora usada comumente
nas aulas de educação física, pode ter um bom
desempenho quando trabalhada nas aulas de arte
cênica. Esse trabalho, além de divertido, pode
resultar em um desenvolvimento importantíssimo de
consciência corporal e intuitiva, pois oferece inúmeras
possibilidades e descobertas do próprio corpo. A
união dos exercícios corporais e estímulos musicais
levam os alunos a conhecer a cultura de épocas e
regiões diferentes ao seu costume.
Existem várias formas e tipos de dança.
Algumas apresentam um estudo temporal de sua
evolução e outros tipos se tornam mais explorados
nos dias atuais. Talvez ainda seja mais antiga que o
Rosimeire Minguta Costa
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teatro, porém a falta de registros escritos torna
impossível saber a data de surgimento da dança. É a
mais pura forma de expressão corporal, independente
do ritmo musical.
Sabemos que existem várias técnicas de Artes
Visuais usadas na escola, todas possibilitam os
alunos a alargarem sua potencialidade criadora, para
isso é preciso que o educador ofereça variados
suportes e materiais como recurso de manipulação e
expressão.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho foi realizado a partir de um
levantamento bibliográfico de livros com abordagem
descritiva e documental. Nesta pesquisa foram
analisados alguns artigos, documentários e outros
trabalhos científicos que discutem e apresentam
reflexões, sugestões que podem contribuir para uma
maior compreensão da temática apresentada neste
artigo. A contribuição para esta pesquisa se deu por
meio dos trabalhos de Barbosa (2002), Cunha (2012)
e Fusari e Ferraz (1999), entre outros que abordam
as temáticas sobre o assunto em questão discutido
neste artigo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo destacou que existem objetivos
sólidos que apontam a importância da Arte na
educação de crianças e adolescentes e não é apenas
um momento de recreação ou passatempo. É na Arte
Rosimeire Minguta Costa
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Visual que a criança expressa sua visão de mundo,
por meio de suas emoções, conhecimentos e
habilidades motoras e cognitivas, utilizando as
diferentes linguagens artísticas. O estudo mostrou
que o ensino de artes tem o papel de desenvolver no
aluno a percepção, imaginação, sensibilidade e
produção artísticas. É uma disciplina formadora de
opinião, em que os trabalhos levem os alunos a se
manifestarem artisticamente e se tornem sujeitos
pensantes e criadores, não se estagnem apenas em
desenhos, trabalhos manuais ou representações sem
sentido. O pensamento criativo desenvolvido com
técnicas lúdicas prepara o ser humano a pensar de
diferentes formas perante problemas que possam
surgir ao longo de sua existência, dominando o
mundo que a cerca, seu próprio corpo e sua mente.
Esse trabalho foi apoiado no levantamento
bibliográfico de livros e análise de artigos científicos,
separado de acordo com o tema escolhido e
cronograma de publicações, resultando em uma
leitura planejada.
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O IMPACTO DO USO ABUSIVO DE ÁLCOOL
ENTRE JOVENS
Taise Ribeiro Minitti

O consumo do álcool pelos jovens é um
assunto que inquieta a muitos profissionais da saúde
e da educação pelos males causados e pela
indiferença da sociedade pelo uso deste entorpecente
nessa faixa etária, que os leva a pesquisar sobre o
tema, colhendo e pensando estratégias de como
prevenir e/ou recuperar. Estudos mostram que o
álcool é a basicamente o primeiro ‘tóxico’ a ser usado
pelo adolescente, e geralmente, seu uso abusivo é
visto como normal haja vista que temos contato com
essa droga muitas vezes dentro do próprio seio
familiar que nos incentiva a experimentar e buscar
novas sensações e prazeres.
O álcool é considerado a tempos um grande
transtorno para a saúde pública, seu consumo impacta
a vida do jovem de diversas formas, prejudicando os
estudos,
as relações pessoais,
profissionais,
psicológicas, e o fato de ser uma droga lícita,
socialmente aceitável, atrapalha ainda mais as
intervenções. A publicidade costuma explorar essa
aceitação associando o álcool a alegria, apresentando
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propagandas com mulheres sensuais e homens bemsucedidos.

O ÁLCOOL NA VIDA DOS JOVENS
O vocábulo álcool vem do arábico al-kuhul,
referência a um fino pó destilado do antimônio. Na idade
média os alquimistas generalizaram o uso da palavra
álcool para todos os destilados, sendo então uma
palavra genérica para chamar as substâncias químicas
de origem orgânica comuns. São estes: etanol, metanol,
isopropano entre outros. Destas a mais consumida é o
etanol, que é lícita e produzida desde a antiguidade
pela fermentação dos açucares encontrados em
cereais, raízes e frutas. De acordo com J. & Mechetti.
C. (2003):
(...) os egípcios deixaram escritos e
documentados nos papiros as etapas
de
fabricação,
produção
e
comercialização da cerveja e do vinho.
Acreditavam
que
as
bebidas
fermentadas acabavam com os
germes e parasitas, devendo ser
usados
como
medicamentos,
especialmente na luta contra os
parasitas provenientes das águas do
Nilo. (J. & Mechetti. C. 2003 p.30)

As bebidas têm diferentes porcentagens de
álcool, sendo então que algumas levam muito mais
rápido e facilmente ao torpor alcoólico. A cerveja tem
entre 3.2% a 4.0%; os licores têm entre 3.2% a 7.0%;
o saquê tem de 14.0% a 16.0%; os vinhos vão de
7.1% a 20.0 %. Já a cachaça, o gin, a vodca e a
Taise Ribeiro Minitti
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tequila vão dos 40.0% aos 50.0%. Os whiskies dos
40.0% aos 75.0% e o rum que vai dos 40.0% aos
exorbitantes 95.0%.
No Brasil os índios já tinham o costume de
beber uma bebida fermentada derivada da mandioca,
chamada de 'cauim', usada em festas e rituais. Os
portugueses produziam o vinho e a cerveja e depois
do descobrimento e conhecendo a bebida nativa
começaram a produzir a cachaça.
Desde a Revolução Industrial até a
contemporaneidade, o uso abusivo do álcool passa a
ser vista como doença. No século XX, alguns países
estabelecem a maioridade de 18 anos para o consumo.
No ano de 1920 os Estados Unidos decretam a Lei seca,
que proibia a fabricação, venda e distribuição dentro e
fora do país e a posse e o consumo de qualquer bebida
alcoólica.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) já
reconhece desde os anos 60 que o alcoolismo é uma
doença grave e progressiva que se não tratada a
tempo, pode levar a loucura e até a morte.
No ano de 1967, o conceito de doença
do alcoolismo foi incorporado pela
Organização Mundial de Saúde a
Classificação
Internacional
das
Doenças (CID-8), a partir da 8ª
Conferencia Mundial de Saúde. No
CID-8, os problemas relacionados ao
uso de álcool foram inseridos dentro
de uma categoria mais ampla de
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transtornos de personalidade e de
neuroses. (OMS, 1994).

No Brasil álcool e tabaco são consideradas
drogas lícitas, segundo o critério de legalidade
perante a lei, o que significa dizer que a venda e uso
são permitidos, porém só por maiores de 18 anos, já
drogas ilícitas são as que a venda e consumo não são
permitidos, assim, traficantes e usuários são
enquadrados na forma da lei.
Outros exemplos de drogas lícitas são os
anorexígenos
(moderadores
de
apetite),
benzodiazepínicos (remédios utilizados para reduzir a
ansiedade). A cerveja está fora, inclusive, da lei de
propaganda que regula as bebidas alcoólicas, isso
porque tem menos de 13 graus de teor alcoólico,
limite a partir do qual se proíbe a veiculação de
anúncios de bebida alcoólica na mídia.
Não existe uma medida de consumo de álcool
que esteja isenta de riscos. Se o uso se torna
constante e em quantidade cada dia maior, é mais
que possível estar diante de um alcoólatra. O
alcoolismo aumenta o risco para várias complicações
na
saúde
como
problemas
no
fígado,
gastrointestinais, pancreatite, neuropatias periféricas,
cardiovasculares, prejuízos cerebrais, imunológicos,
anemias, osteoporose e até câncer. E isso é só a
parte dos problemas físicos, há também os
transtornos psiquiátricos, como os psicóticos, de
humor e ansiedade. Sendo assim, o uso abusivo de
Taise Ribeiro Minitti
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álcool aumenta a chance de morte precoce em 3 a 4
vezes.
Além disso, o uso abusivo de álcool traz outros
riscos graves, como por exemplo: acidentes de trânsito
e no trabalho, comportamentos agressivos, violência
doméstica, problemas sociais e profissionais e
marginalização social. Assim, é necessário perceber o
alcoolismo como algo que extrapola o ramo da saúde,
mas que implica um universo muito mais complexo.

Quanto ao consumo pelos jovens e
adolescentes, há a exposição a diversos problemas
como sexo sem proteção, aumentando a
possibilidade de gravidez precoce, as DSTs, aumento
do risco de alcoolismo quando adulto, queda do
desempenho escolar, consumo conjunto a outras
substâncias tóxicas. Segundo Carlini e Galduróz:
O uso de álcool por jovens de 12-17
anos e de 18-24 anos foi de,
respectivamente, 54,3% e 78,6% ao
passo que a dependência dessa
substância nesses mesmos grupos
etários foi de 7,0% e de 19,2%,
respectivamente. (II Levantamento
Domiciliar Sobre o Uso de Drogas
Psicotrópicas no Brasil. 2005).

E por que os jovens bebem? Os adolescentes
passam por transformações profundas nesse
período, física, psicológica e socialmente, tendem
então a testar limites, assumir riscos impulsivamente
em situações perigosas, buscam diferenciar-se dos
Taise Ribeiro Minitti
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pais, assim passam a admirar outras pessoas e
elegem pessoas do seu convívio para imitar, sentem
necessidade de sentir-se incluído/aceito em um
grupo, nesse contexto dá-se as primeiras
experiências com o álcool, pois este no início causa
mais consequências positivas do que negativas:
reduz a tensão, os torna mais desinibidos, atraindo
companhia, diversão e tem a aceitação do grupo.
Há também os casos daqueles que tem
influência familiar de pais que bebem ou então
aqueles com mais dificuldade de seguir regras com
temperamento mais agressivo ou com depressão que
são mais propensos a beber abusivamente, um fator
dificultador das políticas públicas para o álcool é o fato
de ser considerada uma droga lícita, portanto, aceita
socialmente sem grandes preocupações com os danos
por ela causados, muitas vezes o primeiro contato
ocorre dentro do seio da própria família, por ser algo
lícito e socialmente aceito, por isso vem causando muito
mais dependência que as drogas consideradas ilícitas.
Em qualquer um dos casos, propostas de prevenção
precisam tentar anular essa expectativa positiva para
reduzir
as
consequências
negativas
e
consequentemente o consumo abusivo de álcool pelos
jovens.
POLÍTICAS PÚBLICAS ANTI ALCOOLISMO
As políticas públicas no Brasil referentes ao
alcoolismo são muito recentes, a pouco tempo o
Ministério da Saúde iniciou uma discussão sobre
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serviços de prevenção e diminuição ao uso do álcool,
até então todas as leis eram relacionadas ao uso de
drogas medicamentosas. Em 1851 saiu uma primeira
regulamentação sobre o uso e venda de remédios; em
1890 surgiu a multa para quem vendesse ou fizesse uso
de substâncias venenosas sem prescrição médica. Foi
a partir de 1924 com o decreto nº 4.294 que o Brasil
criou leis específicas sobre drogas. Já em 1971 foi
criada a Lei nº 5.726 para reprimir o tráfico de
entorpecentes e em 1976 com a Lei nº 6.368 incluíramse estratégias preventivas para os dependentes.

Foi só em 2005 que se firmou uma política
pública concreta e específica, baseada em pesquisas
consistentes sobre o uso do álcool que reflete uma
preocupação ao seu uso cada vez mais precoce. Foi
inclusive com o apoio da Organização PanAmericana de Saúde que se recomendou a
elaboração de estratégias de prevenção e redução de
danos relativos ao uso do álcool. Em 2009 o governo
federal lançou um Plano Emergencial para a
prevenção e o acesso ao tratamento do alcoolismo e
outras dependências na rede de saúde pública,
ampliada depois em 2011 com a portaria nº 3088 que
permitiu também o tratamento psicossocial aos
dependentes químicos. Esse plano incluía o
diagnóstico, o tratamento, a reinserção social do
dependente, a realização de campanhas educativas
de informação e sensibilização pública e capacitação
de profissionais multiplicadores.
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E a partir de então, leis complementares
surgiram e em 2008 principalmente pelo alto índice de
mortes provocadas no trânsito pelo uso excessivo de
álcool, mudou-se o código de trânsito com a Lei nº
11.705 chamada “Lei seca”, que trouxe penalidades
severas para o motorista com qualquer taxa que seja
de álcool detectável no organismo, desde uma multa,
apreensão do veículo, suspensão da habilitação por
um ano, até a prisão dependendo da quantidade. Em
2012 a lei nº 12.760 veio reforçar a antiga lei e
aumentou a taxa de multa e trouxe novas formas de
aferição de provas de alcoolismo.
Também foi proibida a venda e consumo em
rodovias, mas infelizmente a cada ano as leis devem
ser ajustadas pelo uso irresponsável dos motoristas,
foi o que aconteceu em 2017 com a Lei nº 13.546, que
trouxe penalidades mais severas para os casos em
que há morte ou lesão corporal envolvendo acidentes
de carro decorrentes do uso comprovado do álcool
pelos motoristas envolvidos.
O adolescente está em processo de formação
e como vimos anteriormente está mais vulnerável aos
riscos decorrentes ao uso do álcool, por isso, os
projetos de prevenção precisam ser pensados para
que auxiliem ao desenvolvimento de uma consciência
crítica. Foi só em 2015 que a Lei nº 13.106 elevou de
contravenção a crime a venda de álcool para menores
de idade. Porém a fiscalização em nosso país deixa
muito a desejar, a saída então é nossos jovens serem
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educados para a conscientização e prevenção sobre
o consumo do álcool, a recuperação. O Brasil se
comprometeu com a OMS de reduzir o consumo de
álcool em 10% até 2025 e espera-se que com tantas
medidas esta meta realmente seja cumprida.
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LUDICIDADE E EDUCAÇÃO
Julia Graciela de Oliveira Fernandes

A HISTÓRIA DO BRINCAR
O brincar está presente em diferentes tempos
e lugares e de acordo com o contexto histórico e
social que a criança está inserida. A brincadeira é
recriada com seu poder de imaginação e criação.
As brincadeiras de outros tempos estão
presentes nas vidas das crianças, com diferentes
formas de brincar, porque hoje, nós temos diferentes
espaços geográficos e culturais. Mas que relação
podemos fazer do brincar com o desenvolvimento, a
aprendizagem, a cultura e como incorporar a
brincadeira em nossa prática?
O brincar é natural na vida das crianças. É algo
que faz parte do seu cotidiano e se define como
espontâneo, prazeroso e sem comprometimento.
As brincadeiras são universais e estão na
história da humanidade ao longo dos tempos. Fazem
parte da cultura de um país, de um povo. Achados
arqueológicos do século IV a.C., na Grécia,
descobriram bonecos em túmulos de crianças. Há
referências a brincadeiras e jogos em obras tão
diferentes como a Odisseia de Ulisses e o quadro
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jogos infantis de Pieter Brughel, pintor do século XVI.
Nessa tela, de 1560, são apresentadas cerca de 84
brincadeiras que ainda hoje estão presentes em
diversas sociedades.
Segundo Wajskop (2007), a brincadeira, desde
a antiguidade, era utilizada como um instrumento
para o ensino, contudo, somente depois que se
rompeu o pensamento românico passou-se a
valorizar a importância do brincar, pois antes, a
sociedade via a brincadeira como uma negação ao
trabalho e como sinônimo de irreverência e até
desinteresse pelo que é sério. Mas mesmo com o
passar do tempo o termo brincar ainda não está tão
definido, pois ele varia de acordo com cada contexto,
os termos brincar, jogar e atividade lúdica serão
usados como sinônimos.
O ato de brincar faz parte da vida do ser
humano desde o ventre de sua mãe. Seu primeiro
brinquedo é o cordão umbilical, onde, a partir da 17ª
semana, através de toques, puxões e apertos, o
bebê, em desenvolvimento, começa a criar relação
com algo.
De acordo com que Machado (2003) diz, a mãe
também brinca com seu bebê mesmo antes de ele
nascer, pois fica imaginando como será ser mãe, e
associa as lembranças de quando brincava com sua
boneca. Assim, quando o bebê nasce, já há uma
relação criada da mãe para com o bebê e do bebê
para com a mãe, pois esse já reconhece sua voz. No
Julia Graciela de Oliveira Fernandes

1438

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

princípio, a relação acontece como se o bebê fosse o
brinquedo de sua mãe e ao interagir com ele
diariamente, a criança vai aprendendo a linguagem
do brincar e se apropriando dela.
Dessa forma, a criança se desenvolve através
das interações que estabelece com os adultos desde
muito cedo. A sua experiência sócio histórica inicia-se
nessa interação entre ela, os adultos e o mundo
criado por eles, e quando os pais estimulam seus
filhos durante a brincadeira, se tornam mediadores do
processo de construção do conhecimento, fazendo
com que seus filhos passem de um estágio de
desenvolvimento para outro.
Para Winnicott (1975, p. 139), “o lugar em que
a experiência cultural se localiza está no espaço
potencial existente entre o indivíduo e o meio
ambiente (originalmente, o objeto)”. Dessa mesma
forma ocorre o brincar, pois para o autor a experiência
criativa começa quando se pratica essa criatividade e
isso se manifesta primeiro através da brincadeira.
No entanto, para esse autor é importante que
o adulto não interfira nesse momento, pois as
descobertas e o amadurecimento que o bebê
desenvolverá nesse processo serão fundamentais
para o começo de sua atividade cultural. Mas,
paradoxalmente, Winnicott (1975), afirma que, será
necessário que o adulto esteja sempre disponível e
atento ao bebê, pois a autonomia e a capacidade
criadora são desenvolvidas em longo prazo, e para
Julia Graciela de Oliveira Fernandes
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isso o adulto deverá estar presente sempre. que
solicitado, mas não de forma retaliativa nem invasiva.
É por isso que não se deve pensar que a
criança é apenas aprendiz, reprodutora de cultura e
conhecimento, um ser frágil e vulnerável, mas, na
verdade, ela é tão sujeito quanto o adulto, ela é coconstrutora. De acordo com o que Perrotti (1990) diz,
podemos dizer que, conceituá-la como ser passivo é,
infelizmente, normal, pois nunca se considerou que a
criança possui cultura própria. Assim, para o autor, a
sociedade nega que a criança possua um lugar ativo
nessa cultura, sendo essa afirmativa, uma imposição
do sistema que visa classificar os indivíduos segundo
o nível quantitativo de produção que eles mantenham.
Segundo Perrotti (1990, p.18);
Nossa organização social é de tal
modo ‘adultocêntrica’, que nossas
reflexões sobre a criança e seu
universo cultural correm sempre o
risco de, repetindo a organização
social, situar a criança em condição
passiva face à cultura. Pensamos
sempre na criança recebendo (ou não
recebendo) cultura, e nunca na criança
fazendo cultura ou, ainda, na criança
recebendo e fazendo cultura ao
mesmo tempo.

É na brincadeira que a criança se humaniza.
No brincar casam-se espontaneidade e criatividade
com a aceitação das regras sociais e morais.
Julia Graciela de Oliveira Fernandes
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A atividade lúdica oferece oportunidade para a
criança experimentar comportamentos que, em
situações normais jamais aconteceriam, devido ao
medo do erro e da punição.
QUEM É A CRIANÇA
Do ponto de vista do senso comum, podemos
dizer que a criança é um ser angelical criado por
Deus. Mas ampliando esse conceito tradicional,
podemos dizer que a criança é um ser especial, em
desenvolvimento, ela faz parte de uma sociedade,
onde existe uma pluralidade cultural, composta por
diversidades entre elas: a social, a histórica, a
econômica, a política e a religiosa. É nesse contexto,
que os conhecimentos das diversas áreas são
elaborados e vivenciados, pelas crianças que
frequentam as instituições educacionais.
Para o ECA é considerada criança a pessoa
com idade inferior a doze anos e adolescente aquela
entre doze e dezoito anos de idade culturalmente no
Brasil se considera adolescente a partir dos 13 anos.
Outra diferença entre a lei e cultura é o Estatuto da
Juventude, LEI Nº 12.852, que considera jovem a
pessoa até vinte nove anos de idade, mas que
culturalmente no Brasil se considera até vinte quatro
anos de idade. Para a prática de todos os atos da vida
civil, como a assinatura de contratos, é considerado
capaz o adolescente emancipado.
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Até o século XVI a noção de infância ainda não
existia. Historiadores destacam um sentimento de
indiferença da sociedade em relação às crianças
(palavras como infância e criança nem sequer
existiam) que só começa a se modificar no século
XVII, quando a sociedade começa a dar importância
ao corpo, aos hábitos e a fala das crianças pequena.
A partir de então, a ideia da infância como um período
com características próprias começa a ser construída.
Apesar desse reconhecimento da infância ter
se dado no século XVII, apenas no início do século
XX o desenvolvimento passou a ser estudado
cientificamente. Desde então surgiram várias
correntes teóricas que ora explicavam o
desenvolvimento como um processo biológico,
orientado por um padrão inato, universal para toda a
espécie humana, ora como produto da ação
modeladora do ambiente.
A passagem de um período etapa de
desenvolvimento para outro ocorre quando a
atividade principal em determinado momento passa a
um segundo plano e surge uma nova atividade
dominante.
Estas transições que ocorrem ao longo do
processo de desenvolvimento são produzidas por
crises e rupturas provocadas por contradições entre o
modo como a criança vive em determinado momento
e as possibilidades já existentes de superação. É
desta contradição que surge a necessidade da
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passagem para outro período qualitativamente mais
complexo.
Do nascimento aos 06 anos a criança passa
pelo período da comunicação emocional direta dos
bebês com os adultos, a fase objetal-instrumental e
período do jogo ou brincadeira, e vivencia o período
de transição para a atividade de estudo. Trata-se de
um espaço curto de tempo, mas de intensas
modificações e que requer ações educativas
adequadas dos adultos.
A educação infantil foi sendo constituída a
partir da concepção de desenvolvimento pré-escolar,
ou se já, um indivíduo em uma fase em que seus
conhecimentos ainda maturam e utiliza-se de
símbolos ligados à família, além de apresentar uma
necessidade lúdica de ligação com o mundo exterior.
A identidade em formação faz parte da criança de
educação infantil.
Na busca por um conceito de criança de
Educação Infantil, ou seja, o que constituiria o
indivíduo que se enquadra nas categorias que hoje se
convencionou chamar de “criança em idade préescolar”, temos que recorrer a diversos autores,
sejam eles contemporâneos ou clássicos, para
dimensionar a questão da identidade infantil através
da História e como se chegou à atual visão sócio
pedagógica da criança. Oliveira (apud Roman e
Steyer) afirma que:
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Ao longo dos anos o tratamento da
infância tem evoluído, porém ainda
existem dificuldades em nossa
sociedade em perceber na criança a
capacidade de pensar, de querer, de
sentir. A tendência é de vê-la apenas
como um ser dependente e que
precisa ser protegido. A prática de
respeito para com a criança enquanto
ser importante continua sendo pouco
expressiva. Constantemente ela é
tratada como um ser acéfalo.
Certamente que não pensa como os
adultos, pensa dentro de uma
realidade (2001, p.108)

O desenvolvimento da criança implica uma
série de aprendizagens que serão essenciais para a
sua formação, mais tarde, como adulto. Durante os
primeiros anos de vida, a criança deve, para além de
despertar os sentidos, desenvolver a sua linguagem
para depois aprender a ler e escrever.
Com o tempo, a criança passa a ser educada
na escola onde adquire os conhecimentos que a
sociedade considera imprescindíveis para a formação
das pessoas. Neste processo educativo, a criança
assimila os valores da sua cultura e a concepção
vigente da moral e a ética.
O LÚDICO NA ALFABETIZAÇÃO
A alfabetização é a fase em que inicia o
processo de formação intelectual e pessoal da
criança, e começa na escola. Por isso, esse período
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não deve ser caracterizado apenas como mais uma
etapa de sua vida. As salas devem sempre ter
novidades para estimular os alunos. O professor deve
ser dinâmico. Deste modo, terá mais facilidade em
trabalhar com o lúdico, instrumento que serve para
estimular o ensinar e o aprender. Estas atividades
jamais devem ser deixadas de lado pelo docente
alfabetizador.
A escola deve facilitar a aprendizagem,
utilizando-se de atividades lúdicas que criem um
ambiente alfabetizador para favorecer o processo de
aquisição da autonomia da aprendizagem, pois as
atividades lúdicas facilitam para a criança o progresso
de sua personalidade integral.
No cotidiano de sala de aula, professores
buscam formas de ensinar visando tornar o ensino
mais atrativo. Uma das alternativas é aliar o prazer e
o divertimento à aprendizagem. Porém, essa tarefa
nem sempre é muito fácil, porque os interesses e as
solicitações das crianças são bem diferentes, e não
são todas as situações de ensino e de aprendizagem
que possibilitam um trabalho lúdico na escola.
As atividades lúdicas, quando direcionadas à
alfabetização e o ensino da língua materna, são
possíveis, pois é por meio delas que se integram o
prazer e o aprender, saber e fazer.
Entendo que o processo de alfabetização de
crianças deva ser realizado com prazer e construção
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e que a estratégia lúdica vem se configurando como
uma importante ferramenta para o desenvolvimento
infantil e aquisições formais.
Por meio de uma aula lúdica, o aluno
é estimulado a desenvolver sua
criatividade e não a produtividade,
sendo
sujeito
do
processo
pedagógico. Por meio da brincadeira o
aluno desperta o desejo do saber, a
vontade de participar e a alegria da
conquista. Quando a criança percebe
que existe uma sistematização na
proposta de uma atividade dinâmica e
lúdica, a brincadeira passa a ser
interessante e a concentração do
aluno fica maior, assimilando os
conteúdos com mais facilidades e
naturalidade. (KISHIMOTO, 1994).

Para Piaget, os jogos são atividades que
facilitam a trajetória interna da construção da
inteligência e dos afetos, no instante em que se
detiverem a seguinte indagação: “como o
conhecimento é obtido, ou seja, como é construída a
habilidade do conhecer?”. O mesmo ainda salienta
que a atividade lúdica só poderá trazer a sensação de
experiência plena para o todo do aluno quando da
participação do mesmo, e como mais um recurso para
a busca de um desenvolvimento motor, cognitivo e
afetivo.
A ludicidade pode ser utilizada como
forma de sondar, introduzir ou reforçar
os conteúdos, fundamentados nos
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interesses que podem levar o aluno a
sentir satisfação em descobrir um
caminho interessante no aprendizado.
Assim, o lúdico é uma ponte para
auxiliar na melhoria dos resultados
que os professores querem alcançar.
(BRASIL, 2007)

Acredito
que
quando
acrescentamos
criatividade, espontaneidade, alegria, música, contos,
fantasias e muita imaginação na nossa prática
pedagógica, proporcionamos às nossas crianças o
desenvolvimento de habilidade para buscar e realizar
novas descobertas, tornando o processo de
alfabetização, além do aprender a ler e escrever, mais
como uma etapa fundamental e prazerosa para no
universo do ensino-aprendizagem.
Por meio do lúdico é possível contornar um
grande problema encontrado no processo de
aprendizagem, que é o desinteresse que pode ser
adquirido pelo aluno ao se deparar com o conteúdo
didático tradicional. As dificuldades encontradas para
alfabetizar nossas crianças nas escolas brasileiras,
principalmente públicas, e os métodos de ensino
justificam a necessidade do lúdico na alfabetização,
embora em muitos casos o educador não o utilize por
continuar apostando unicamente na forma tradicional
de ensino ou até mesmo por não saber utilizá-lo.
Ao destacar o jogo como instrumento didático
é possível constatar teoricamente inúmeras
considerações e nomeações a seu respeito, onde se
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destacam algumas expressões como: jogos,
brincadeiras, brinquedo, atividade lúdica e esporte.
As linhas que separam os jogos, esportes, ginástica,
brincadeiras ou danças são muito tênues, servindo
mais para uma definição didática. Na visão de Brotto
(2001, p. 12) não existe uma teoria completa do jogo,
nem ideias admitidas universalmente, o autor
apresenta uma síntese dos principais campos
culturais e científicos onde os jogos são utilizados:
• Sociológico: influência do contexto social no quais
os diferentes grupos de
crianças brincam.
• Educacional: a contribuição do jogo para a
educação; desenvolvimento e/ou
aprendizagem da criança.
• Psicológico: o jogo como meio para compreender
melhor o funcionamento da
psique, das emoções e da personalidade dos
indivíduos.
• Antropológico: a maneira como o jogo reflete, em
cada sociedade, os costumes
e a história das diferenças culturais.
• Folclórico: analisa o jogo como expressão da cultura
infantil através das diversas
gerações, bem como as tradições e costumes através
dos tempos nele refletidos.
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O lúdico favorece a autoestima da criança e a
interação de seus pares, propiciando situações de
aprendizagem e
desenvolvimento
de suas
capacidades cognitivas.
É um caminho que leva as crianças para novas
descobertas, revelando segredos escondidos
explorando, assim, um mundo desconhecido. A
criança brincando o tempo todo e em todo o tempo.
Por isso que a comida, o lápis, os sapatos, tudo se
torna brinquedo. Quando está sem nenhum objeto
seu corpo torna-se um brinquedo. O brincar é uma
atividade própria da criança, dessa forma, ela se
movimenta e se posiciona diante do mundo em que
vive. Na alfabetização e no letramento ela não brinca
por brincar, ela brinca com propósitos e com um olhar
pedagógico.
Com os desafios lúdicos, as professoras
estimulam
o
pensamento,
desenvolvem
a
inteligência, fazendo com que a criança alcance
níveis de desenvolvimento que só o interesse pode
provocar. A alfabetização e o letramento acontecem
de forma contínua na vida criança e, quando o lúdico
está presente nas práticas educativas, nas atividades
de aprendizagem, nos momentos de atividades mais
livres, desperta a criança para o prazer de estar na
escola e de aprender. Assim, elas criam um espaço
de experimentação e descoberta de novos caminhos
de forma alegre, dinâmica e criativa.
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Essa forma de aprender ajuda na preparação
para a vida adulta, pois desenvolve as funções
intelectuais e desenvolve suas potencialidades.
Vygotsky (1987) afirma que na brincadeira “a criança
se comporta além do comportamento habitual de sua
idade, além de seu comportamento diário; no
brinquedo, é como se ela fosse maior do que ela é na
realidade” (p. 117). Enquanto a criança brinca, amplia
sua capacidade corporal, explora as percepções e,
sobretudo, desenvolve e estimula o raciocínio e a
concentração, fatores fundamentais para o
aprendizado. Rir, aceitar limites, organizar uma
tarefa, concentrar, disputar, estar atento, sentir frio na
barriga, raciocinar, pensar, gargalhar, competir com
os outros e consigo próprio, ser curioso, ter prazer,
cooperar, descobrir-se na relação com os outros, ser
ágil, surpreender-se com a atitude do outro,
emocionar-se. É difícil esgotar a riqueza de
contribuições que os jogos e brincadeiras podem
trazer para o desenvolvimento humano de seres
pequenos, jovens ou adultos.
O lúdico enriquece o vocabulário, aumenta o
raciocínio lógico e leva a criança a avançar em suas
hipóteses. Dessa forma, ela desenvolve o processo
de ensino aprendizagem, se alfabetiza e de forma
divertida e dinâmica. As atividades lúdicas são
fundamentais para uma aprendizagem divertida e de
sucesso. O caderno pedagógico do pró-letramento
diz que “os jogos promovem habilidades no exercício
fonológico, na exploração e domínio das relações
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som-grafia, levando a terem avanços na leitura e
escrita”. Nas situações de jogar, brincar, os alunos
partilham suas descobertas com os colegas e assim
vão aprendendo a ler e a escrever.
O PCN da língua portuguesa fala em
valorização da língua, como um todo, cita atitudes
que indicam valorização da cultura escrita, como:
reconhecimento da necessidade da língua escrita (a
partir de organização coletiva e com ajuda) para
planejar e realizar tarefas concretas; valorização da
leitura como fonte de fruição estética e
entretenimento; interesse por ler ou ouvir a leitura
especialmente de textos literários e informativos e por
compartilhar opiniões, ideias e preferências (ainda
que com ajuda); interesse em tomar emprestados
livros do acervo da classe e da biblioteca escolar;
cuidado com os livros e demais materiais escritos,
etc.13
O Ceale (2003), fala da valorização da cultura
escrita, para ele estar ativamente inserido na cultura
escrita significa ter comportamentos letrados, atitudes
e disposições frente ao mundo da escrita (como o
gosto pela leitura), saberes específicos relacionados
à leitura e à escrita que possibilitam usufruir de seus
benefícios. Por isso é um dos eixos a serem
trabalhados desde os primeiros momentos do

13

Idem
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percurso de alfabetização. Isso significa promover
simultaneamente a alfabetização e o letramento.
Para desenvolver esse processo o texto é o
ponto central de uma proposta pedagógica, pois é ele
que tem o significado e permite inferência, dedução e
compreensão na leitura e na escrita. Para Cócco e
Hailer (1996, p.68) “uma das formas de contribuir para
esse trabalho é utilizar jogos. Jogando se aprende a
fazer de conta, representar uma coisa por outra, criar
códigos, perceber as letras. Aprende-se o valor
sonoro convencional e reconstrói se o código
linguístico”. Isso significa, que é importante que a
criança interaja com aquilo que está aprendendo, o
processo do conhecimento da escrita deve ocorrer de
forma divertida e prazerosa.
Quando isso ocorre, a situação
ensino-aprendizagem
fica
caracterizada pelo aspecto lúdico e
prazeroso em que o erro passa a ser
aceito naturalmente e a interação com
o outro é espontânea. Por meio do
jogo, do fazer, do brincar, do
representar, a criança experimenta “ir
além”, ultrapassa seus próprios
limites, adquirindo autonomia na
aprendizagem (CÓCCO e HAILER,
1996, p.72).

Frade (2007) também fala da possibilidade de
abordagens lúdicas no reconhecimento das unidades
fonológicas como sílabas, rimas, terminações e
palavras, uma vez que pode envolver procedimentos
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lúdicos de observação da linguagem, não como
aquilo que se usa, mas como fenômeno que tem
sonoridade. O lúdico está presente no cotidiano da
criança que desenha, que canta, que rima, que
representa, que escreve poemas, que fala travalínguas ou que ouve parlendas. Na verdade, para a
criança quase toda atividade é brincadeira, e, é por
esse meio que ela constrói grande parte de seu
conhecimento.
O brincar é importante porque é essencial à
saúde física, emocional e intelectual das crianças, é
através do ato de brincar que a criança se torna apta
para a vida socializada, além de desenvolver a
atenção, a concentração como muitas outras
habilidades. Ao brincar a criança libera a sua
capacidade de criar, se reequilibra, reinventa o
mundo, recicla as suas emoções e a sua necessidade
de conhecer.
A brincadeira, como atividade dominante da
infância tendo em vista as condições concretas da
vida da criança e o lugar que ela ocupa na sociedade,
é, primordialmente, a forma pela qual está começa a
aprender. Secundariamente, é onde tem início a
formação de seus processos de imaginação ativa e,
por último, onde ela se apropria das funções sociais e
das normas de comportamento que correspondem a
certas pessoas. (WAJSKOP, 1995, p. 34).
Ressalta-se ainda que: Brincando, a criança
desenvolve o corpo e seus ritmos, o relacionamento
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com as pessoas e os seus limites, a imaginação e o
pensamento poético. Alimentado cotidianamente pela
brincadeira, o pensamento da criança encontra
soluções inovadoras para velhos desafios, relaciona
e mistura coisas e fontes diversas, sacode as
dificuldades com humor e irreverência.
No contexto de Educação, deve-se sempre
relembrar que é um elemento de transformação para
a sociedade, contribuindo na vida social de cada
indivíduo. Atendo-se sempre ao desenvolvimento
absoluto de todas as crianças, auxiliando-as na
construção de sua criatividade, autonomia,
cooperação e forma crítica de se pensar.
Para Friedmann (1996, p. 55) “a educação
deve ter a preocupação de propiciar a todas as
crianças um desenvolvimento integral e dinâmico”,
tendo cada um a necessidade de construir sua própria
inteligência e sua própria personalidade, atendendo e
trabalhando sempre os interesses e as necessidades
(respeito mútuo, confiança e afeto) de cada criança,
desafiando cada vez mais sua inteligência,
fortalecendo a autonomia e o pensamento crítico de
cada uma delas.
Para a autora, grande parte da aprendizagem
das crianças se dá pela motivação, pois é esta que a
faz se atentar às atividades, podendo exercer então
sua autonomia de pensamento, ter iniciativa e
confiança, auxiliando na formação de sua
personalidade, não se esquecendo de elaborar e
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propiciar essas atividades e brincadeiras levando em
consideração os conhecimentos e forma de pensar
que as crianças já possuem sua realidade social e
principalmente cultural.
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A LITERATURA NAS AULAS DE LÍNGUA
PORTUGUESA EM SÃO PAULO: OS CADERNOS
DA CIDADE
Gabriela Silva Viana Sousa

O QUE DIZEM OS AUTORES EM QUE NOS
EMBASAMOS
Em nossa análise, partimos principalmente de
Pêcheux (2006), que, pela Análise de Discurso
francesa, afirma que “toda conversa (...) é suscetível
de colocar em jogo uma bipolarização lógica das
proposições enunciáveis” (PÊCHEUX, 2006, p. 33),
pois ao se dizer uma coisa, outra é não-dita.
Também encontramos base em Orlandi (2001)
que nos apresenta que os sentidos dos discursos
“estão sempre ‘administrados’, não estão soltos.
Diante de qualquer fato, de qualquer objeto simbólico,
somos instados a interpretar, havendo uma injunção
a interpretar.”, ao que finaliza “Ao falar, interpretamos.
Mas, ao mesmo tempo, os sentidos parecem já estar
sempre lá.” (ORLANDI, 2001, p. 10). O discente, ao
sentar para responder uma atividade, sabe mais ou
menos o que esperar dela e o professor, ao corrigi-la,
também tem expectativas criadas sobre as respostas.
É como aponta Souza (2019) “Pêcheux trabalha com
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a multiplicidade do próprio acontecimento – pois ele é
sempre tomado de um lugar específico, decorrente do
pré-construído, parte das formações ideológicas que
geram as formações discursivas.”, (SOUZA, 2019, p.
102).
Quando analisamos uma coleção inteira, como
é a proposta deste trabalho, podemos perceber a
recorrência das estruturas das atividades: sempre é
dado o texto, seguido pelas questões de localização
da informação, algumas de interpretação, outras de
gramática, caso ela faça parte da unidade, entre
outros, do primeiro ao último volume da coleção. A
análise dessa estrutura repetitiva reforça o que
dissemos anteriormente com base em Orlandi (2001),
que essa escolha não se dá de maneira aleatória,
mas com sentido e interesses claros para os
organizadores do material, que nem sempre estão
claros para os que o recebem. Para o docente e seus
alunos, gera uma familiaridade com o livro didático
escolhido para o processo de ensino-aprendizagem,
mas também pode acarretar em não produzir novos
interesses ou novos desafios em professores e
educandos.
Para fundamentar nossa visão sobre o material
didático apostilado, como o usado nessa pesquisa,
nos valemos das reflexões de Bunzen (2005), que,
em sua dissertação, analisou livros didáticos de
Língua Portuguesa e os define como “uma forma
complexa e cheia de intercalações.” (grifos do
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original), ao que explica como “um gênero que, em
seu processo de constituição, envolve vários gêneros,
construindo sua própria identidade e seu estatuto
como tal através da mixagem” (BUNZEN, 2005,
p.131). Assim como Bunzen (2005), entendemos aqui
que o conteúdo e os textos que compõem o livro
didático são selecionados tendo como base objetivos
de ensino que podem variar com a época, a rede e o
público atendido.
Por fim, também produzimos este trabalho à
luz das reflexões levantadas por Jouve (2010) acerca
do ensino de literatura. Segundo o autor
“Paradoxalmente, é exatamente porque o sentido não
é sua preocupação primeira que a arte é tão
interessante no plano do conteúdo. Destacada de
todo objetivo definido, a obra pode se permitir quase
tudo.” (JOUVE, 2010, p. 84), por isso a importância da
Literatura nas aulas de Língua Portuguesa em suas
mais diversas ocorrências e o questionamento quanto
às restrições do ensino de literatura aos números
apresentados na seção anterior.
Em um pensamento prático, é possível refletir
que, de acordo com a estrutura educacional
brasileira, em que um estudante pode faltar até 15%
(para estudantes entre 6 e 15 anos) e 25% das aulas
(para mais velhos), é possível que um discente passe
por média em língua portuguesa sem ter assistido a
nenhuma aula com material literário.
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Em Jouve (2010), o autor finaliza sua obra nos
dizendo que o valor do texto literário está em sua
natureza e na originalidade dos conhecimentos e
saberes que eles transmitem, o que reforça a
importância desse ensino para a formação cidadã.
ANALISANDO AS ATIVIDADES PROPOSTAS
Como apontamos na seção anterior,
numericamente falando, o material encontrado nos
Cadernos da Cidade pesquisados parece insuficiente
dada a importância da inserção artística e literária
para a formação da cidadania. Por isso, acreditamos
que essa seção se faz necessária ao selecionarmos
e analisarmos um exercício de cada volume do
material elaborado e usado pela maior rede de ensino
público do país.
Veremos, então, em nível discursivo, o que
podemos analisar no material. As características da
AD francesa em consonância com a pesquisa aqui
apresentada tornam inviável a análise de todas as
atividades propostas com textos literários nos
Cadernos da Cidade; assim, selecionamos uma
atividade de cada ano para uma análise voltada às
questões discursivas. Também procuramos não
repetir o estilo de cada obra analisada; então para o
6º ano, analisamos uma atividade com uma fábula;
para o 7º ano, observamos a proposta de trabalho
tendo como base um texto teatral, a crônica foi
escolhida para ser analisada no material do 8º ano e,
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para o 9º ano, escolhemos o capítulo de um romance
gótico.
A ideia aqui é vermos qual formação discursiva
emerge desses textos, se usados apenas para que os
alunos treinem localizar informações nos textos, ou
para ilustrar algum tema que se deseja estudar, ou se
o uso que se dá é realmente voltado para o literário,
entender sua construção, buscar seus sentidos,
deixar fluir o texto literário pelo leitor e investir em
alteridade e cidadania.
6º ANO
A atividade escolhida do 6º ano aparece logo
no início da segunda unidade do material. Intitulada
“Atividade 1 – Assembleia escolar: para decidir em
grupo”, começa retomando o exercício anterior sobre
espaços importantes para o exercício da cidadania
como Câmara dos Vereadores, Assembleia
Legislativa, Senado, e reforçando que se vivemos em
sociedade, as decisões devam ser coletivas. Em
seguida, é dada a fábula “A reunião geral dos ratos”,
de Esopo, traduzida por Monteiro Lobato. (ANEXO 1).
O texto é composto por cinco parágrafos mais a moral
da história.
Após a leitura do texto, já se iniciam as
questões sobre a fábula. Ao todo, três questões
compõem a atividade. A primeira é perguntando “Por
que os ratos decidiram marcar uma assembleia?”,
uma pergunta de interpretação com base em
Gabriela Silva Viana Sousa
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localização da informação no texto, pois na resposta
esperada, fornecida no material para o professor, é
que “Os ratos decidiram marcar uma assembleia
porque um gato estava ‘fazendo um grande estrago
na rataria”. A questão seguinte pede que o aluno
retome a discussão anterior e também tendo a fábula
como base responda “O que é uma assembleia? ” e
“Para que serve uma assembleia?”.
Por fim, a última questão coloca em seu
enunciado que “Como sabemos, a fábula é uma
história que apresenta um conteúdo moralizante por
meio da ficção. Nele, seres inanimados e animais
ganham características humanas (é o que chamamos
de personificação ou prosopopeia). “Em ‘A reunião
geral dos ratos’, há uma moral que pretende criticar o
fato de que, muitas vezes falamos mais do que
agimos”. Em todo o material, é comum que as
definições de gêneros textuais, literários ou não,
apareçam assim, compondo alguma pergunta. Aqui
se observa que uma interpretação da história já é
fornecida ao aluno; ela parte da leitura do adulto que
compôs o material. As perguntas dessa questão são
“Que tipo de ação é requerida de quem participa de
uma assembleia?” e “Tomar decisões é, de alguma
forma, agir. Que tipo de decisões são tomadas em
uma assembleia? Por quê?”. Mais uma vez, temos
perguntas pertinentes para a formação cidadã dos
educandos. Assim, tendo como base essa atividade,
podemos dizer que a Literatura é usada como mola
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propulsora para a discussão e estudo de diversas
temáticas pertinentes para a formação do educando.
Mas se faz necessário que reflitamos sobre a
escolha em se usar a tradução de Monteiro Lobato,
um dos maiores nomes da Literatura Infantil
conhecido dentro e fora do país. Isso pode ser
entendido como mais um fator de reconhecimento da
importância desse gênero. Outro ponto que se faz
necessária a reflexão é a própria finalidade do gênero
Fábula que busca, de maneira lúdica, ensinar e
passar valores para quem as lê ou escuta, no caso
das crianças ainda não alfabetizadas. Tendo como
base para esse trabalho a Análise do Discurso
Francesa, não podemos nos esquecer de que,
embora o material espere uma única resposta como
a correta para a interpretação da moral do texto, na
verdade, temos uma multiplicidade de respostas
possíveis.
7º ANO
A atividade que iremos analisar aqui aparece
logo no início da primeira unidade do Caderno da
Cidade. A atividade é chamada de “Atividade 1 – A
música no choro e o choro na música” (ANEXO 2).
Primeiro é solicitado ao estudante que faça uma
listagem com suas curiosidades sobre o choro; em
seguida, aparecem dois parágrafos em que o material
busca explicar a temática do choro, como o ato de
chorar e como gênero musical de sucesso no Brasil,
no século XIX, que fez parte de uma peça de Luiz
Gabriela Silva Viana Sousa
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Peixoto e Carlos Bettencourt, com música de
Chiquinha Gonzaga, chamada Forrobodó.
Em seguida, é apresentada a sinopse de uma
nova encenação dessa peça, de 2015, no Sesc
Pompeia. Após a sinopse, temos o seguinte parágrafo
“O texto dramático, aquele que é escrito para ser
encenado no palco, possui características próprias e
é produzido de um modo todo especial, pois há uma
preocupação em evidenciar as ações e falas das
personagens, além de indicações cênicas, ou seja, de
cenário. A finalidade de sua escrita é encenar.”.
É dado ao aluno o início do primeiro ato da
peça, em que já podemos observar um aumento no
tamanho dos textos literários oferecidos no material,
ao compararmos com os anos anteriores. Em
seguida, passamos para as atividades. A primeira
atividade proposta é que os alunos dividam-se em
grupos e façam a leitura dramática do texto e depois
façam um pequeno relato da experiência. As duas
questões seguintes são “Você sabe a origem do
termo ‘forrobodó’?” e “Que tipo de ‘choro’ a peça
retrata? Como chegou a tal conclusão?”. A primeira
atividade permite que o aluno vivencie a experiência
dramática. A questão seguinte busca saber sobre a
bagagem cultural do aluno. A última pergunta começa
a abrir caminho para uma leitura e interpretação do
texto dramático, indagando sobre o choro retratado,
se é o ato de chorar ou o estilo musical que, a partir
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desse estudo, o educando conhece e pedindo que o
aluno explique como chegou à resposta.
Sob a ótica da AD Francesa que embasa este
trabalho e levando-se em conta que o discurso não é
transparente e que as interpretações podem variar a
cada leitor, um texto tão rico como esse possibilitaria
muitas oportunidades de se trabalhar a literatura
como a composição das personagens, fisicamente e
psicologicamente, os conflitos que elas enfrentam, a
situação social do Rio de Janeiro naquele período, a
importância da música para a estrutura narrativa, por
exemplo, mas nada disso é trabalhado; após as
questões expostas acima, o material segue com o
conteúdo ignorando todas essas possibilidades de
trabalho.
8º ANO
Esse é o ano com a menor incidência de
gêneros literários em toda a coleção destinada ao
Ensino Fundamental II. Para essa reflexão,
selecionamos o trabalho proposto com uma crônica
de Nelson Rodrigues.
Denominada de “Atividade 2 – Futebol,
literatura e crítica social”, começa com uma roda de
conversa que busca introduzir o aluno a essas
temáticas e averiguar o conhecimento que ele já tem.
Em seguida, o material orienta que o aluno, com o
professor, leia a crônica “complexo de vira-latas” de
Nelson Rodrigues. Aqui há também um aumento no
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tamanho do texto literário oferecido, a crônica está
completa, com seus 11 parágrafos, ocupando o final
de uma página e a seguinte inteira.
Após o texto, são propostas sete questões que
terão a crônica como base. A primeira pergunta diz
que “Em relação à linguagem empregada na crônica
‘Complexo de vira-latas’, o que difere daquela
utilizada em “TV Bola”? É mais ou menos informal?
Explique.”, aqui se faz necessário explicarmos que
anteriormente os alunos leram a crônica “TV Bola”, de
José Roberto Torero, por isso essa atividade retoma
o assunto. A atividade propõe que os alunos não
apenas leiam os dois textos, mas os interpretem e
apontem semelhanças ou diferenças em suas
linguagens; além disso, devem explicar seus pontos
de vista.
A segunda pergunta é “Na crônica
argumentativa de Nelson Rodrigues, há uma crítica
explícita ao modo de ser dos (as) brasileiros (as). O
que, especificamente, ele critica?”, aqui o aluno tem
dois caminhos possíveis: localizar e transcrever
diretamente do texto a resposta ou reler e interpretar
escrevendo a sua maneira. Na questão seguinte, é
solicitado que o discente “Explique, com suas
palavras, o que seria o complexo de vira-latas.”.
Na questão posterior a esta, é dado ao leitor o
final da crônica e questionado se “você concorda com
o cronista que o problema do Brasil, entre outros,
esteja relacionado à falta de crença em si mesmo?
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Por quê? ”, aqui o estudante não só é convidado a
refletir sobre a crônica e a crítica feita por Nelson
Rodrigues, mas também a consultar toda a sua
formação, sua bagagem cultural, para poder dar a sua
opinião sobre o brasileiro ser ou não autoconfiante.
A pergunta seguinte leva em consideração que
o texto foi escrito há algumas décadas e, estando a
língua em constante mudança, palavras poderiam ser
desconhecidas dos alunos; assim, é solicitado que ele
selecione as palavras que desconhece e busquem
seus significados em dicionários, compondo assim
seus próprios vocabulários.
A questão seguinte é de gramática e solicita
que os alunos pensem em expressões que usamos
no dia-a-dia e que possuem sentido figurado. São
dadas como exemplo as expressões “deixar fora da
jogada” e “deixar alguém de escanteio”, que podem
significar, respectivamente, “excluir alguém” e “deixar
de lado, ignorar”.
Por fim, a última atividade que ainda se vale da
crônica pede que, além da leitura dela, os alunos
também considerem a leitura de um cartum feito em
2014 pelo artista Vitor Teixeira em que vemos um
cachorro com a camisa da seleção brasileira fuçando
uma lixeira derrubada. A questão que liga os dois
textos é “Quais aproximações existem entre o cartum
de 2014 e a crônica de Nelson Rodrigues?”, a
resposta sugerida pelo material do professor é “O
cartum retrata um cão, que poderia ser um ‘vira-lata’,
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vestido com a camiseta da seleção brasileira de
futebol, ou seja, uma relação direta da imagem com a
expressão criada por Nelson Rodrigues (complexo de
vira-latas).”.
A partir dessa atividade, podemos observar
uma mudança na composição das atividades com
textos literários no Caderno da Cidade. O texto é
apresentado na integra, com a maior parte das
perguntas sendo feitas a partir da leitura do texto, é
solicitada a interpretação do aluno; ele deve dizer o
que entendeu da leitura, não apenas buscar
informações no texto, e ainda faz a ligação do texto
literário com outro gênero, nesse caso o cartum, que
exige do aluno o senso crítico de analisar o texto
verbal e o não verbal. As atividades exploram
diferentes capacidades do texto, buscando ampliar o
conhecimento e a análise e abrindo a diferentes
sentidos a que ele pode nos remeter.
9º ANO
Por fim, chegamos ao último ano do Ensino
Fundamental II e ao ano com a maior ocorrência de
gêneros literários em sua composição: 16 vezes
temos um texto ou fragmento utilizado.
Para nossa última análise, escolhemos o uso
do capítulo do romance gótico Frankenstein, de Mary
Shelley, recontado na versão utilizada por Ruy
Castro, que é o primeiro texto literário a aparecer no
material. A “Atividade 1 – Pesquisa e literatura: uma
Gabriela Silva Viana Sousa

1474

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

discussão de outros tempos”, começa com um
parágrafo introdutório que busca aferir se os alunos
têm conhecimento da história, se já leram o romance
ou viram alguma de suas adaptações. Em seguida, há
a orientação de que professor e estudantes façam
juntos a leitura do fragmento que ocupa duas páginas
e meia, com 32 parágrafos.
Em seguida é proposta uma roda de leitura
sobre o que os alunos acharam da obra, como se
sentiram após lê-la e questionado se perceberam que
a história não acaba no trecho em que parou no
material didático. A proposta aqui, como o próprio
nome já indica, é que os alunos e professor
conversem. Após esse diálogo inicial, são propostas
atividades a partir do texto.
O primeiro enunciado diz: “A seguir, responda
às questões sobre o enredo do trecho lido.”, A
primeira pergunta diz que “De acordo com o texto,
Victor Frankenstein era ligado a algumas áreas das
Ciências Biológicas? Que áreas são essas?”, aqui
não temos uma pergunta de interpretação, mas de
localização de informações no texto.
Em seguida o aluno é questionado se “Você
sabe em quais tipos de investigações cientificas
essas áreas estão envolvidas? Converse com um
colega a respeito e, em seguida, utilize as linhas
abaixo para citar alguns exemplos”; essa pergunta é
um desdobramento da anterior e tem o seu valor ao
solicitar que o aluno busque referencias em sua
Gabriela Silva Viana Sousa
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bagagem cultural ou de mundo, pois o enredo é mais
do que as palavras escritas.
Na questão “c” temos que “Victor Frankenstein,
como lemos, é um pesquisador muito curioso. Quem
despertou na personagem essa busca pela pesquisa?
Que palavras foram ditas a ele que o motivaram para
empreender suas investigações? Explique.”, essa
questão ao levantar informações pontuais do texto e
pedir ao aluno que o releia, encontrando esses fatos
e depois explicando com suas palavras o que
acontece, pode chegar mais próximo da proposta de
se estudar o enredo, se bem orientada.
Por fim, desse bloco, o aluno é instigado, pois
“Do ponto de vista científico, Victor Frankenstein
afirma, a respeito de si mesmo, que é um criador. O
que ele criou?”, a resposta esperada, segundo o
material, “Victor criou um ser humano”, finalizando o
bloco de atividades dissertativas.
A seguir, temos uma atividade de múltipla
escolha em que, resumidamente, o aluno deve
assinalar a opção que “pode ser considerada a
questão-problema
que
desencadeou
as
investigações dessa personagem?”, e aí são citados
trechos do livro, sendo apenas um o correto para a
questão. A pergunta seguinte complementa a anterior
solicitando que o aluno escolha outro trecho que
“seria a hipótese para a questão-problema que você
selecionou anteriormente”, mas que talvez pudessem
ter sido formuladas como questões dissertativas
Gabriela Silva Viana Sousa
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estimulando ainda mais o processo criativo dos
alunos.
A próxima atividade já tem como objetivo
trabalhar o conceito de metodologia com os alunos,
porque nesse ano eles têm que produzir um trabalho
final para a conclusão do ciclo. Assim, é dada uma
lista de ações feitas por Frankenstein e os alunos
devem assinalar um “X” a única que não seria uma
etapa da metodologia.
Novamente, na questão seguinte, após o
levantamento anterior, é solicitado ao aluno que
indique “qual dos trechos abaixo, não evidencia esse
resultado?”, (grifo do original) sendo o resultado o
produto final da pesquisa de Frankenstein em um
exercício de verdadeiro ou falso com apenas uma
possibilidade verdadeira. A partir daqui, Frankenstein
só é citado para que o aluno relembre o que é uma
pesquisa cientifica.
Se por um lado, essa atividade rompe as
fronteiras dos currículos relacionados à língua
portuguesa e abrange outras áreas, demonstrando
que a literatura pode ser um elemento de
interdisciplinaridade na educação, por outro, investe
em respostas objetivas, indo de encontro com todas
as questões que trouxemos sobre a multiplicidade de
todos os fatos, materializada pelo discurso.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Como diz Buzen (2005) “os objetos de
investigação não estão jamais acabados.”, e aqui
também não temos essa pretensão. Esse foi apenas
um dos olhares possíveis para o material Caderno da
Cidade Saberes e Aprendizagens de Língua
Portuguesa, usado na maior rede pública do país e
que, por isso mesmo, requer atenção.
Tendo como base a Análise do Discurso
Francesa, com Pêcheux (2006) e Orlandi (2001),
pudemos refletir sobre os não-ditos nas atividades de
literatura do material, a ausência de gêneros literários
antes estudados e a escolha por fragmentos de
textos. Segundo Jouve (2012) “No plano do conteúdo,
uma derradeira e importante característica da obra
literária é exprimir dimensões do humano” (JOUVE,
2012, p. 88), por isso, mas não apenas por isso, sua
importância para a formação critica cidadã dos
educandos e nossa preocupação ao percebermos
sua tão pouca presença no material, como ocorre no
8º ano, em destaque, mas também nos outros anos
trazidos neste trabalho.
Orlandi (2001) diz que o silêncio significa e
temos aqui um exemplo disso. Não podemos pensar
que a falta de outros gêneros, de mais ocorrências
dos gêneros trabalhados e até mesmo o fato de
muitas vezes não se trabalhar todo o texto literário,
principalmente os mais longos, é um simples “erro” ou
uma tentativa de manter o material mais curto e
prático para os discentes. A exclusão da Literatura,
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como vemos aqui, é um motivo de preocupação para
que se reconheça e valorize a sua importância no
processo de ensino-aprendizagem para a formação
cidadã dessa geração.
Assim, o levantamento feito foi importante para
observarmos como a Literatura tem sido tratada no
material, com seus recortes e ausências, para que
possamos pensar o que isso reflete: mudanças nesse
processo de ensino-aprendizagem, por exemplo, ou
déficit de conteúdo na elaboração do material.
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O PAPEL DO ESTÁGIO NA FORMAÇÃO INICIAL
DO PROFESSOR
Priscilla Francielly Silva Marineli Palerosi

O estágio tem um papel importante na
formação de professores, pois, através da vivência
em sala de aula eles se depararam com uma visão da
realidade da escola. Além disso, é através do estágio
que o professor-estagiário iniciará suas experiências
necessárias para a formação do saber experiencial
necessária à profissão. Logo, é através deste período
que o futuro professor unificará seu saber teórico,
formado ao longo do curso de graduação, e o saber
prático, que é adquirido no dia-a-dia da profissão.
Um dos objetivos centrais do Estágio Curricular
é ser um espaço de construção de aprendizagens
significativas. Ou seja, junto com as disciplinas
teóricas desenvolvidas nos cursos de formação, o
estágio, também, apresenta-se como responsável
pela construção de conhecimentos e tem potenciais
possibilidades de contribuir com o fazer profissional
do futuro professor (FREIRE, 2001).
Um aspecto importante a ser compreendido do
Estágio é enquanto articulador do currículo, na
organização do mesmo, entre às disciplinas e à
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prática, ao saber e ao fazer, nos cursos de formação
inicial de professores. Segundo Castro (1989),
disciplinas e práticas devem manter uma relação de
complementaridade nas suas funções específicas no
interior do curso de formação de professores. Logo, o
Estágio deve envolver a “totalidade das ações do
currículo dos cursos”, ou seja, as diferentes
disciplinas estruturadas pela matriz curricular do
curso devem se contemplar, a fim de promover
vínculos entre o pensar e o fazer (RIANI, 1994).
Entender o estágio como elemento facilitador
da articulação teoria-prática sempre foi uma das
funções elementares desse componente curricular
obrigatório no processo de formação de professores,
uma vez que, por intermédio dele, os alunos têm a
oportunidade de, participando da formação oferecida
pela Universidade, tenham um contato com a
realidade educacional desenvolvida nas escolas
(PIMENTA, 2001).
Pensar o estágio como aproximação da
realidade não é pensa-la como uma prática, como
afirma Pimenta (2001), uma vez que os alunos, por
não fazerem parte, integralmente, da realidade da
qual se aproximam, também permanecem ali por um
período de tempo limitado, sem conquistar um espaço
considerável de autonomia. Logo, não realizam a
prática, mas se aproximam dela para efetuar algum
tipo de atividade considerada pertinente ao seu
processo de formação.
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Devemos pensar essa aproximação à
realidade como uma dimensão de um “olhar
estrangeiro”, ou seja, de alguém que está de fora, que
veio de outro contexto, que não está condicionado ao
cotidiano daquela prática, tendo, por assim dizer,
condições diferenciadas para refletir sobre aquela
realidade. Essa inserção na realidade deve
proporcionar a possibilidade de um olhar mais
centrado, crítico e profundo sobre a complexidade em
torno do processo de ensino e de aprendizagem que
se verifica na realidade educacional, possibilitando
aos professores-estagiários estabelecerem, em torno
dessa “prática”, um exercício de reflexão que
contribua, por um lado, para a compreensão de tal
realidade, e, por outro, para a construção de novos
conhecimentos a partir da realidade da escola
(BEHRENS, 1991).
No movimento transitório entre o saber e o
saber fazer, de idas e vindas, por entre a teoria
estudada nas diferentes disciplinas do curso e a
prática observada e/ou participada no ambiente
escolar, em que os professores exercem, realmente,
a sua prática profissional, que é possível construir
uma prática de Estágio Curricular que seja
significativa para o processo de formação inicial de
professores (SANTOS).
Durante o estágio o professor iniciante passa
por vários processos vivenciados durante suas
primeiras incursões em contexto escolar. Logo é
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preciso conhecer e abarcar, efetivamente, como são
construídas as aprendizagens destes profissionais no
início da docência, bem como suas características e
dificuldades.
Ser professor reflete um processo contínuo de
busca de conhecimentos, de reconhecimento da
profissão, de valorização e de adaptação a novas
demandas. Logo, esse processo caracteriza-se por
uma falta de linearidade que traz à tona a dinâmica
entre a relação professor-aluno (MELLO, 1998).
Segundo Mello (1998), “dar aula” é diferente de
ensinar e que, ter a formação inicial, possibilitada pelo
curso de graduação, é condição indispensável para
lecionar. Sendo assim, tornar-se professor
caracteriza-se como um processo constante,
indeterminado, in continuum, já que esta não se
esgota com a conclusão do curso. Tornar-se
professor demanda em esforço constante, disposto,
comprometido e incansável.
Os conhecimentos teóricos com os quais os
futuros educadores se deparam ao longo de sua
formação acadêmica não são garantias de uma
prática coerente e de sucesso, uma vez que, a
profissão
docente
transcende
ao
domínio
metodológico, o espaço escolar e o saber teórico.
Logo, é importante reconhecer que as relações
e interações proporcionadas pela relação professoraluno e contexto escolar as quais estão inseridas, são
Gabriela Silva Viana Sousa

1485

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

elementos importantes para a prática docente e que,
aliados aos conhecimentos teóricos, trazem subsídios
interessantes para transformar e reconstruir os
conhecimentos sobre seu próprio trabalho e a
aprendizagem dos alunos.
Com isso, quando os futuros professores são
inseridos no contexto escolar encontram um
emaranhado de informações desconhecidas por ele,
e que são impossíveis de serem aprendidas durante
as disciplinas teóricas durante o seu processo de
formação acadêmica (FARIA, 2007).
O período considerado como fase inicial da
carreira docente, que abrangem os cinco primeiros
anos na profissão, é a fase caracterizada como
principal para a construção da identidade docente,
uma vez que é nesta etapa que as bases da
personalidade do professor estão sendo constituídas,
como reforça Lima (2006):
“A respeito do início da docência,
estudos vêm mostrando que esta é
uma fase tão importante quanto difícil
na constituição da carreira de
professor. É um momento dotado de
características próprias, no qual
ocorrem as principais marcas da
identidade e do estilo que vai
caracterizar a profissional / professora
ou o profissional / professor ao longo
de sua carreira”.
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Nesse período de iniciação, o professor se
depara
com
inúmeros
conflitos que
são
condicionados à distância inerentes entre o que se
aprende no curso de formação e o que se encontra
no ambiente escolar. A esta discrepância, as
literaturas que abordam tal questão denominam como
“choque de realidade”, termo popularizado pelo
holandês Simon Veenman (apud MARIANO, 2006).
Tardif considera esse choque com a realidade
resultado da transição do ser estudante para o ser
professor, ou seja, um choque de transição. Assim, os
principiantes descobrem na prática que o almejado na
teoria é algo muito sensível diante da disparidade
encontrada entre os diferentes contextos da
Universidade e escola (apud MARIANO, 2006).
Segundo Lima (1996), esse primeiro conflito
denominado como choque com a realidade pode
provocar, muitas vezes, desânimo, rejeição da
formação, reavaliação dela ou julgamentos mais
matizados. Logo, esta fase de iniciação à carreira
docente é permeada por vivências intensas em que
são suscitadas a todo o momento pelos iniciantes,
reflexões importantes que colocam à tona fortes
questionamentos sobre como está sendo a sua
prática e como ela deveria ser. É importante elucidar
que esta reflexão é feita, ou pelo menos deveria ser
feita, pelo professor por toda a sua prática, porém,
nessa fase inicial ela se torna intensa ocasionada
pela nova experiência.
Gabriela Silva Viana Sousa

1487

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

Observações sobre a escola-campo
O Estágio Curricular Supervisionado II se
desenvolveu no Colégio Estadual Santa Bernadete Câmara Filho (Ilustração 1), durante o segundo
semestre do ano de 2010. Dentro da proposta de
observação escolar construiu-se um roteiro com base
nas informações recolhidas pelos estagiários. Os
espaços observados foram: biblioteca, coordenação,
sala dos professores, pátio, sala de aula, cantina e
sala de informática. Abaixo descreveremos as
impressões dos estagiários obtidas por meio de
observações e entrevistas da comunidade escolar.

Entrada do CESB.

O Colégio Estadual Santa Bernadete - Câmara
Filho se localiza na Rua 23, Setor Nova VilaGoiânia GO, 74640-220.
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Localização do Colégio Estadual Santa Bernadete - Câmara
Filho.

A biblioteca da escola trata-se de um pequeno
espaço afastado e separado das dependências
físicas principais (Ilustrações 3 e 4). Externamente,
não lembra uma biblioteca, dado o estado de
abandono do recinto, assemelhando-se a um
depósito. Internamente, não conhecemos ainda a
biblioteca, visto que a responsável pelo período
matutino teve que se ausentar por motivos pessoais.
Porém, nos períodos vespertino e noturno existem
responsáveis que mantem a biblioteca aberta para
uso interno e externo à escola.
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Biblioteca.

Interior da Biblioteca.

Segundo uma professora que cuida desse
espaço no noturno, há livros adquiridos pelo colégio,
por meio de doações ou verbas federais, e outros são
enviados pelo governo. Anualmente o Governo envia
livros, especialmente os didáticos oficiais. Segundo a
professora, os alunos acessam os livros com
periodicidade irregular. Os alunos do diurno são os
que mais utilizam o espaço. A pesquisa de trabalhos
é um fator que impulsiona a utilização do espaço.
Em virtude da fusão das duas escolas que hoje
integralizam Sntª Bernadete - Câmara Filho há
espaço físico para várias atividades. Dois laboratórios
de informática, duas salas de áudio/vídeo e duas
salas de coordenação (Ilustrações 5, 6, 7 e 10). Numa
das
coordenações
são
desenvolvidos
os
procedimentos relativos aos alunos e assuntos
pessoais, na outra os procedimentos referentes às
matrículas, reuniões de pais.
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Observamos que o pátio e as adjacências da
escola, apesar de serem amplos, não possuem
bancos, lixeiras, áreas verdes e espaço recreativo, e,
portanto, torna-se inviável a realização de atividades
de ensino (Ilustrações 8 e 9). No intervalo verificamos
que os alunos ficam muito exaltados, em algumas
ocasiões percebemos agressões físicas (brincadeiras
de luta) e gritarias, apesar da presença do diretor e
de alguns professores no pátio. Com relação aos
funcionários e alunos da escola, percebemos uma
interação positiva.

Sala de Informática.

Sala de Informática.
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Sala de Vídeo.

Pátio do Colégio

Muro que divide
parcialmente o Colégio.

Secretaria e Coordenação.

Tratando-se do espaço da sala de informática,
este, devido à fusão das escolas, compreende a dois
cômodos. Cada sala possui 10 computadores e
somente um não está funcionando. Os alunos sentam
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em duplas e estes são supervisionados por duas
professoras (ambas não formadas na área e com
pouco conhecimento da plataforma Linxus).
Normalmente estes espaços não são aproveitados
como poderiam pelos professores das disciplinas.
A cantina aparenta ser bem estruturada, com
um cardápio fixo seguindo as orientações da
secretária estadual de educação, que define o
cardápio diário. A merenda é preparada com higiene,
os funcionários utilizam os equipamentos de proteção
recomendados (touca, luvas e jaleco), como
observado na ilustração.

Funcionárias da Cantina

Em maioria os alunos apreciam o lanche
servido e alguns até comem várias vezes. Isso é
importante, visto que na escola existem alunos bem
humildes que muitas vezes não comem nada ante de
ir para a escola. Além disso, aparentemente o lanche
servido possui o valor nutricional recomendado, em
vários dias é servido verduras e frutas. Como eles
seguem o cardápio sugerido pela secretaria, são
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acompanhados por um nutricionista. Tanto que não
há lugar na escola que vende lanche. O cardápio da
semana é exposto em um mural na parede externa da
cozinha com o alimento e seus respectivos dias da
semana a serem oferecidos. O lanche é entregue na
própria sala de aula, entre o segundo e terceiro
horário. Essa entrega em horário de aula atrapalha no
andamento da aula, provocando ansiedade e
inquietação por parte dos alunos, tornando mais difícil
para o professor prender a atenção em sua aula.

Outros espaços do CESB: cantina, sala dos professores,
sala de informática, pátio e biblioteca.
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REALIZANDO INSPEÇÕES EM PONTES E
VIADUTOS
Murilo Tanajura Freire

Imprescindíveis para organizar e dar fluidez ao
trânsito nas grandes cidades, pontes e viadutos são
estruturas que precisam ser submetidas a vistorias
periódicas que assegurem suas condições de
utilização. Tais avaliações estão prescritas na NBR
9452 (ABNT, 2016), que apresenta um conjunto de
diretrizes e especificações para a realização das
atividades de inspeção.
A NBR 9452 (ABNT, 2016) define a inspeção
de estrutura de concreto como o conjunto de
procedimentos técnicos e especializados que
compreendem a coleta de dados necessários à
formulação de um diagnóstico e prognóstico da
estrutura, visando manter ou restabelecer os
requisitos de segurança estrutural, de funcionalidade
e de durabilidade.
Procedimentos
Segundo o Manual de Inspeção de Pontes
Rodoviárias (DNIT, 2004), a inspeção de uma ponte
deve ser conduzida de forma sistemática e
organizada, de modo a garantir que todo elemento
Murilo Tanajura Freire
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estrutural seja inspecionado, onde após os
procedimentos, sejam elaboradas as fichas de
inspeção para melhor organização dos serviços
executados. O documento fotográfico ou de imagens
digitalizadas deve ser abrangente e completo; um
mínimo de seis fotos deve registrar vista superior,
vista inferior, vistas laterais e detalhes de apoios,
articulações e juntas. Os defeitos eventualmente
encontrados em qualquer elemento estrutural devem
ser cuidadosamente examinados e registrados para
permitir avaliar suas causas. Efetuar a limpeza de
determinadas áreas da ponte, para verificar se há
trincas, corrosões ou outros defeitos encobertos.
Havendo possibilidade, a ponte deve ser observada
durante a passagem de cargas pesadas, para
verificar se há vibrações ou deformações excessivas.
Tipos de inspeções
Há 04 (quatro) tipos de inspeções previstos
nesta norma:
•

Inspeção cadastral, após a construção da
OAE ou integração em sistema;

•

Inspeção rotineira, feita todo ano;

•

Inspeção especial, feita a cada 05 (cinco)
anos; e

•

Inspeção extraordinária, após a ocorrência
de evento ou acidente.

Inspeção Cadastral
Murilo Tanajura Freire
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É a primeira inspeção realizada na obra e deve
ser efetuada imediatamente após a sua conclusão,
instalação ou assim que se integra a um sistema de
monitoramento e acompanhamento viário.
Deve também ser realizada quando houver
alterações na configuração da obra, como
alargamento, acréscimo de comprimento, reforço,
mudança no sistema estrutural.
A inspeção cadastral deve conter:
•

As informações do roteiro básico;

•

Registro fotográfico;

•

Desenhos esquemáticos da planta do
tabuleiro e das seções típicas transversais
e longitudinais, com suas respectivas
medidas principais;

•

Classificação da OAE; e

•

Demais
informações
consideradas
importantes para a inspeção.

Segundo o Manual de Inspeção de Pontes
Rodoviárias (DNIT, 2004), o registro fotográfico de
caracterização da estrutura deve ser constituído pelo
menos por uma vista geral, pela vista superior, lateral
e inferior do tabuleiro, dos elementos da
mesoestrutura e da infraestrutura, quando aparentes,
e os detalhes julgados necessários. As fotos devem
permitir a visualização da situação, aspecto geral e
esquema estrutural. Deve conter também o registro
Murilo Tanajura Freire
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das anomalias detectadas que comprometam as
condições estruturais, funcionais e de durabilidade da
obra. As fotos da obra devem ser datadas.
Inspeção Rotineira
Inspeção de acompanhamento periódico
visual, com ou sem a utilização de equipamentos e/ou
recursos especiais para analise ou acesso realizado
em prazo não superior a um ano. Na inspeção
rotineira deve ser verificada a evolução de anomalias
já observadas em inspeções anteriores, bem como
novas ocorrências, reparos e/ou recuperações
efetuadas no período.
A inspeção rotineira deve conter:
• Introdução
contendo
informações
básicas,
como
rodovia
e
trecho
inspecionado no caso de um lote de
OAE’s;
• Classificação da OAE;
• Comentários quanto a eventuais
alterações do estado geral da OAE
detectadas com relação à inspeção
anterior;
• Ficha de inspeção rotineira contendo
registro de anomalias;
• Demais informações consideradas
importantes para a inspeção.
Inspeção Especial
Murilo Tanajura Freire
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A inspeção especial deve ter uma
periodicidade de cinco anos, podendo ser postergada
para até oito anos, desde que se enquadre
concomitantemente aos seguintes casos:
• Obras com classificação de intervenção
de longo prazo;
• Obras com total acesso aos seus
elementos constituintes na inspeção
rotineira;
[...] a inspeção especial deve ser
pormenorizada
e
contemplar
mapeamento gráfico e quantitativo das
anomalias de todos os elementos
aparentes e/ou acessíveis da OAE,
com intuito de formular o diagnóstico e
prognostico da estrutura. Pode ser
necessária
a
utilização
de
equipamentos especiais para acesso
a todos os componentes da estrutura,
lateralmente e sob a obra e se for o
caso, intermitente, no caso de
estruturas celulares. (ISEP, 2001, p.
44).

Inspeção Extraordinária
A inspeção extraordinária é gerada por uma
das demandas não programadas a seguir, associadas
ou não:
•

Necessidade de avaliar com mais critério
um elemento ou parte da OAE, podendo ou
não ser gerada por inspeção anterior;
Murilo Tanajura Freire
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•

Ocorrência de impacto de veículo, trem ou
embarcação na obra;

•

Ocorrência de eventos da natureza, como
inundação, vendaval, sismo e outros.

A
inspeção
extraordinária
deve
ser
apresentada em relatório específico, com descrição
da obra e identificação das anomalias, incluindo
mapeamento, documentação fotográfica e terapia
recomendada. Pode ser necessária a utilização de
equipamentos especiais para acesso ao elemento ou
parte da estrutura.
Evolução de custos
Segundo Helene (1997), para falar sobre a
evolução de custos utilizamos como base a “Lei de
Sitter” ou “Lei dos 5”, onde descreve que os custos de
intervenção nas estruturas crescem segundo uma
progressão geométrica para atingir certo nível de
proteção e durabilidade.
Podemos dividir as etapas construtivas e de uso em
04 (quatro) períodos:
•

Projeto;

•

Execução

•

Manutenção preventiva efetuada antes dos
primeiros 03 (três) anos; Manutenção
corretiva efetuada após o surgimento de
problemas.

Murilo Tanajura Freire
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Para cada um desses períodos existe um custo
correspondente que segue uma progressão
geométrica de razão 05 (cinco), conforme figura 08.
Evolução dos custos pela fase de intervenção

Fonte: SITTER, 1984 apud HELENE, 1997.

Com base na figura 08, uma intervenção na
fase de projeto está associada ao número 01 (um),
que são as medidas tomadas com objetivo de
aumentar a proteção e a durabilidade da estrutura, ou
seja, aumentar o cobrimento da armadura, aumentar
o fck do concreto, reduzir a relação água/cimento,
entre outras; uma intervenção na fase de execução
está associada ao número 05 (cinco), pois se trata de
medidas extra projeto com um custo de 05 (cinco)
vezes superior ao custo da fase de projeto para
alcançar o mesmo nível final de durabilidade ou vida
útil da estrutura; já uma intervenção na fase de
Murilo Tanajura Freire
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manutenção preventiva está associada ao número 25
(vinte e cinco), pois se trata de serviços de pinturas
frequentes, limpeza de fachadas e beirais sem
proteções, impermeabilizações de coberturas e
reservatórios mal projetados, dessa forma o custo se
apresenta 05 (cinco) vezes superior ao custo da fase
de execução; por fim no caso de intervenção apenas
na fase de manutenção corretiva o número associado
é o 125 (cento e vinte e cinco) pois nesta fase a vida
útil de projeto das estruturas já se encerrou e estas
apresentam patologias evidentes e as medidas
correspondem a trabalhos de diagnóstico, reparo,
reforço e proteção das estruturas.
Podemos dizer que o custo da intervenção na
fase de manutenção corretiva é 125 (cento e vinte e
cinco) vezes superior ao custo de uma intervenção na
fase de projeto pois as medidas resultariam em um
mesmo nível de durabilidade que se estima dessa
obra após uma intervenção corretiva.
Levando esses valores para a moeda podemos
concluir de forma simples que o investimento de R$
1,00 na fase de projeto evita um custo de R$ 5,00 na
fase de execução que por sua vez evita um custo de
R$ 25,00 na fase de manutenção preventiva que
ainda assim evita um custo de R$ 125,00 na fase de
manutenção corretiva.
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MUSEU E TURISMO
Rodrigo Maskalenka

RESUMO
O presente artigo reconhece possíveis relações
atuais entre turismo e museus, bem como as
colaborações dos museus no processo naquilo que
se pode denominar de relações identifica o território
do museu extensivo à condição de elo cultural na
prática das atividades de turismo, sobretudo, às de
turismo cultural. O museu coloca-se tanto como
agente transmissor de cultura, quanto como mediador
de experiências visuais e expositivas. Por sua vez o
turismo busca uma abrangência multidisciplinar a fim
de alcançar uma ampliação em seu conceito cultural
o que representa para o museu a relação com o
turismo, por força da preservação do patrimônio
cultural, compromisso maior do museu, e das
demandas de consumo turístico da sociedade.
Palavras–chave: Museu. Turismo. Turismo cultural.
ABSTRACT
The present article recognizes possible current
relations between tourism and museums, as well as
the collaborations of the museums in the process in
what can be called relations identifies the territory of
Rodrigo Maskalenka
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the museum extensive to the condition of cultural link
in the practice of tourism activities, especially tourism
cultural. The museum places itself both as a
transmitting agent of culture and as mediator of visual
and expository experiences. In turn, tourism seeks a
multidisciplinary scope in order to achieve a broader
cultural concept, which represents to the museum the
relationship with tourism, due to the preservation of
the cultural heritage, greater commitment of the
museum, and the demands of tourist consumption of
society.
Keywords: Museum. Tourism. Cultural tourism.
INTRODUÇÃO
O museu, no ponto de vista que conhecemos
atualmente como sendo uma instituição de memória,
aberta ao público, com a finalidade de preservar e
para fins de pesquisas, nem sempre teve este
formato.
O vocábulo tem origem grega mouseion e
remonta ao templo das musas, filhas de Zeus com
Mnemosine, a memória. Mesmo que ainda hoje a
noção de museu esteja associada à arte, ciência e
memória, como na antiguidade, ao longo da história
foram adquirindo novos significados. (SUANO, 1986:
11).
Em todo o mundo, percebe-se o surgimento
dos museus como atrativo turístico, com isso
promovem-se os locais e suas atividades. No
Rodrigo Maskalenka
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decorrer da história dos museus, nota-se que eles
deixam de ser apenas um espaço histórico, para ser
também, locais de lazer, nos quais a população opta
nos momentos de diversão.
O museu, sendo denominado como uma
instituição de memória apresenta algumas ações
museológicas como coletar, registrar, catalogar,
classificar, registrar e salvaguardar objetos que
representam
testemunhos
históricos
que
contextualizam uma época, fatos, vidas e cotidianos,
refletindo, dessa forma, a sociedade do período.
Segundo o ICOM (Conselho Internacional de
Museus), o museu deve ser considerado como uma
“instituição sem fins lucrativos, permanente, a serviço
da sociedade e de seu desenvolvimento, e aberta ao
público, que adquire, conserva, pesquisa, divulga e
expõe, para fins de estudo, educação e divertimento,
testemunhos materiais do povo e de seu ambiente.
O museu normalmente é composto por
diversas manifestações artísticas, como por exemplo,
obras-objetos que singularizem uma herança material
de um povo, pinturas com representações históricas,
entre outras. Tudo isto, no entanto, é realizado em
função de algo fundamental, promover o
conhecimento.
Através de dados, observa-se que uma grande
quantidade de pessoas visita os museus em todo o
mundo, segundo pesquisa realizada em 2010, pelo
Rodrigo Maskalenka
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Cadastro Nacional de Museus (CNM), que encontra
em um documento realizado pelos museus,
chamados Museus em Números “existem 3.025
museus no Brasil.
Em uma sociedade complexa como a
brasileira, os museus particulares ou públicos são (ou
devem ser) espaços públicos e privilegiados da
republica prisma significa também compreendê-los
como lugar de direito e cidadania, como lugar de
inclusão cultural, de resistência e combate aos
preconceitos de toda ordem, sejam eles religiosos,
raciais, sexuais ou sociais.
As pessoas estão despertando para um
turismo cultural, sempre em busca de conhecimentos,
histórias, fatos que ocorrem no mundo, ou seja,
conhecer um pouco da história do país, esse mercado
abrange cada vez números maior de pessoas.
Não se trata de uma simples ação de
apresentação de objetos em uma exposição, mas
sim, desenvolver o material trabalhado como fonte de
informação. A cultura material não é apenas um
objeto dentro de um cenário, e sim um artefato dentro
da interação social, produzindo conhecimento. Castro
e Guarnieri compartilham opiniões semelhantes a
respeito da função social do museu.
São nos museus que estão expostos os
patrimônios de uma coletividade. Segundo Margarita
Barretto (2000, p. 9) a palavra patrimônio está
Rodrigo Maskalenka

1512

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

intimamente ligada à posse, ao conjunto de bens que
uma pessoa ou estado possui, necessariamente itens
físicos, tangíveis. No entanto, conceitos modernos
entendem que o patrimônio cultural é bem mais
abrangente.
Inclui-se nele a parte imaterial, não tangível,
presente nas artes, modos de fazer e expressar,
sabedoria popular, culinária, remédios, vestuário,
dentre outros (BARRETTO, 2000, p.11), ou seja, o
que está presente no domínio da cultura. Não há
dúvida que a noção de patrimônio está intimamente
relacionada ao fenômeno do turismo, já que há um
consenso em afirmar que o turismo tem contribuído
para manutenção, preservação e conservação dos
patrimônios materiais, imateriais e ambientais,
conforme apontou Margarita Barretto (2000, p. 43) o
turismo que tem como principal atrativo a oferta
cultural histórica tem contribuído para manter prédios,
bairros e até cidades, evitando que sejam
substituídos por novas formas arquitetônicas. Em
2010 o Ministério do Turismo lançou um manual com
orientações básicas para o turismo cultural que
denotou a importância da relação entre os museus e
o turismo. Este caderno cita a visita a museus e casas
de cultura com uma das principais atividades do
segmento.
DEFINIÇÕES E ORIGEM DE MUSEUS
Comparativamente os museus, “nasceram do
hábito que o Homem desenvolveu de colecionar
Rodrigo Maskalenka
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aquilo a que atribui um valor simbólico e um papel
decisivo na reconstituição da memória coletiva”
(Rocha, 1993: 191).
Neste sentido, são múltiplos os tipos de
museus que existem um pouco por todo o mundo
sobressaem museus e estruturas museológicas que
diferem em termos de espaço, edifícios e patrimônios
utilizados como museus nacionais, regionais, locais,
temáticos, de história natural, ciência e tecnologia,
ecomuseus
policentrados
com
centros
de
interpretação, museus de sítio, parques museológicos
(parques naturais e museu), museus de cidade
policentrados com centro de interpretação e museus
de comunidade policentrados e com centro de
interpretação. Todas as estruturas museológicas
inserem-se em três principais correntes – Museologia
tradicional (século XVIII-2015 – exemplos de museus
nacionais, regionais, locais e casas-museu e com
maior influência nos museus atuais portugueses)
nova museologia (1945-2015 – exemplo de museus
como ecomuseus, museus de comunidade
policentrados e com centro de interpretação, etc.) e
museologia
pós-moderna
(1968-2015
com
caraterísticas da tradicional e nova museologia). Para
a presente reflexão importa definir alguns museus. Os
Museus de Arte – aqueles museus com bens culturais
artísticos de épocas históricas bem definidas e com
núcleos como pintura, escultura, mobiliário,
ourivesaria e outros; Museus de Fotografia – que
lidam evidentemente com coleções de fotografia, a
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sua história e valor social/simbólico inserido ou não
em estúdios fotográficos; Casa-Museu – museus que
foram à habitação onde viveu uma ou mais alguma
personalidade importante de alguma maneira para o
local em que está inserido.
O Papel dos Museus na procura Turística e no
Desenvolvimento Local
Os museus têm um papel indispensável para a
procura turística nos territórios, tal como podem
propiciar objetivamente um desenvolvimento local,
que se quer sustentável, equilibrado, planeado e
multifacetado. O turismo como um dos mais
importantes setores de atividade econômica do país,
por relacionar-se com múltiplas áreas, entre as quais
patrimônio, alojamento, transportes e restauração,
são influenciados por fatores como o clima, a
segurança, o preço, a qualidade e a oferta de bens e
serviços.
Por outro lado, este tipo de turismo, além das
vantagens que pode trazer aos territórios (emprego,
imagem, recuperação/preservação de patrimônios,
etc), também traz vantagens a quem o pratica, visto
que
proporcionam
novas
vivências,
aprendizagem/formação de opinião, uma forma de
“ganhar” status, distrair-se e quebrar a rotina, entre
outras tantas vantagens.
MUSEUS E O BRASIL
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O início dos museus brasileiros data do século
XIX, entre as iniciativas culturais proporcionadas pela
vinda da família real.
Segundo Grisnpum (1991, p.11) os museus
brasileiros
refletiam
ideologias
colonialistas
europeias, nos quais foi transferida sua estrutura
arquitetônica calcada no modelo grego romano e
seus ideais enciclopédicos e nacionalistas
O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (SPHAN), atual IPHAN, criado em 1937, foi
um marco no processo de institucionalização de uma
política cultural para o país, desenvolvendo uma série
de práticas, conceitos e procedimentos em relação à
proteção aos monumentos e sítios históricos
brasileiros.
Em 1976, deu-se início a formulação das
propostas para a criação do Sistema Nacional de
Museus, com o objetivo de organizar as atividades
dos museus brasileiros.
Nas últimas décadas vê-se um crescimento
cada vez maior das instituições culturais e
museológicas, em decorrência das possibilidades de
aplicação de investimentos nas áreas culturais
beneficiadas pelas leis de incentivo pelas leis de
incentivo à cultura.
Nascimento e Chagas (2006, p.14) concluem
que os museus tornam-se cada vez complexos, por
estarem envolvidos com a criação, comunicação,
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afirmação de identidades e preservação de bens
culturais, conquistando novos espaços na vida social
brasileira, por isso mesmo, um novo lugar na agenda
da política cultural do país.
Conforme documentação, o museu objetiva a
implementação de uma política cultural que estimule
o fazer e a fruição artística, juntamente, com o
conhecimento das questões relacionadas ao artista e
seu tempo, por meio da prática museológica (coleta,
pesquisa, divulgação, exposições, ação educativa,
preservação e conservação) proporcionando o
desenvolvimento de conceitos referentes à cidadania,
memória, identidade a fim de constituir se um dos
principais centros de referência.
MUSEU COMO ATRATIVO TURÍSTICO
O progressivo número de museus como
sugestão turística, observa-se museus sendo
inclusos em pacotes turísticos. Segundo o ICOM
(Conselho
Internacional
de
Museus)
apud
Vasconcellos (2006, p. 35), define a aproximação
entre museu e o turismo cultural como: “Instituição
permanente sem fins lucrativos, a serviço da
sociedade e de seu desenvolvimento, aberta ao
público, que adquire, conserva, pesquisa, comunica e
expõe testemunhos materiais e lazer”.
No Brasil, as políticas públicas para os
museus, de acordo com as diretrizes do Ministério da
Cultura (MinC) tem como proposta para o setor
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museológico a institucionalização da memória e da
cultura a partir do surgimento da Política Nacional de
Museus, em maio de 2003.
Além disso, a Política Nacional de Museus
apresenta sete eixos programáticos, que norteiam as
ações a serem desenvolvidas: gestão e configuração
do campo museológico; democratização e acesso
aos bens culturais; formação e capacitação de
recursos humanos, Informatização de museus;
modernização de infraestruturas museológicas,
financiamento e fomento para museus e aquisição e
gerenciamento de acervos museológicos.
O turismo é interdisciplinar, fazendo parte de
várias áreas, com isso, nele há de haver a renovação
constantemente, e diversificar seus atrativos e muitas
vezes diminuindo a concentração de apenas no
turismo “sol e mar” como se vende o Brasil nacional e
internacionalmente, assim oferecendo poucas
opções para os turistas que visitam o país.
Vale ressaltar que esse segmento cultural vem
tornando-se mais forte, pois os brasileiros do século
XXI são pessoas mais bem informadas e
interessadas cada vez mais em conhecer sua
nacionalidade, histórias, ou seja, seu patrimônio.
Com a atividade turística, no local, se não for
bem planejada, infelizmente pode causar danos ao
patrimônio, e prejudicar o ambiente assim deve ter
manutenção e planejamento.
Rodrigo Maskalenka
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O autor Dias (2006, p. 49) ressalta as
vantagens ocorre uma valorização econômica dos
lugares, com a dinamização do comércio local e dos
serviços, o que gera novos postos de trabalho e
aumento da renda da população.
O
patrimônio
fornece
aos
visitantes
informações importantes sobre a herança cultural da
comunidade visitada, de modo a reforçar o respeito
mútuo e a gerar um clima de tolerância e
compreensão entre as populações.
No Brasil esta área de museus vem crescendo
e se aperfeiçoando a cada ano. Segundo
Vasconcellos (2006), em seu livro Turismo e Museu,
citam uma lista de museus distribuída em todo o
Brasil, totalizado em setenta e nove museus, que têm
potencial turístico, os quais são visitados por turistas
de todo o mundo.
Os museus localizam-se no Brasil, em
diferentes Estados, existente em todas as regiões do
Norte, Nordeste, Cento Oeste, Sul e Sudeste, tendo
uma concentração maior na região Sudeste nos
Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
O turismo cultural está crescendo, nele alguns
segmentos como o de museus, com isso, surge à
necessidade de materiais e informações, para ter um
controle dos patrimônios existentes no Brasil.
No turismo não é diferente, há necessidade de
utilizar ferramentas para divulgar as belezas e
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atrativos turísticos que a localidade tem a oferecer,
em belezas e equipamentos que ajudarão na estada
do turista na região.
A RELAÇÃO MUSEUS E TURISMO
Museus e turismo, apesar de fazer parte de
universos contrários de competências e práticas,
precisam se juntar e ajustar se para a evolução de
ambos.
Com a consolidação fortalecimento das
políticas públicas para a área, os museus brasileiros
têm se qualificado tanto tecnicamente como em
infraestrutura, se tornando cada vez mais um atrativo
presente nos roteiros turísticos. A diversificação e a
qualidade dos atrativos turísticos, por sua vez, trazem
grande dinamismo econômico ao setor, com
repercussões favoráveis para os locais de destino.
Diferentes áreas já conseguem identificar a
proximidade existente entre turismo e museu a
globalização vem favorecendo muitos investimentos
no segmento turístico, possibilitando melhorias na
oferta técnica de acesso a muitas localidades,
proporcionando melhores condições de captar maior
fluxo de visitantes
Neste século, o museu já está sendo
reconhecido e utilizado por muitos como um local
adequado ao aprendizado, podendo ser explorado
como um espaço de obtenção de cultura,
entretenimento e lazer. Turismólogos percebem na
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prática, grande proximidade entre turismo e museus.
Tal relação se acentua a cada dia, pois muitos
municípios possuidores de bens culturais já
visualizam no turismo possibilidades de ganhos
econômicos, sociais e culturais que contribuem com
o desenvolvimento da localidade.
Aprofundando a relação com o turismo,
Vasconcellos (2006, p. 35) aponta o papel social do
museu ao demonstrar que esse tipo de instituição
insere turistas e moradores em atividades culturais
passíveis de trocas de experiências.
Outro ponto levantado por Vasconcellos (2006,
p. 35) no qual o turismo se insere se refere ao papel
educativo que o museu desempenha com a finalidade
de contribuir para despertá-lo da consciência do
indivíduo em relação ao patrimônio do qual é herdeiro
e do seu potencial em termos de ensino e
aprendizagem; No que tange o turismo, nota-se que
os museus conservam e preservam parte de nossa
história, sendo assim, esse tipo de instituição pode
utilizar-se de seu patrimônio para atrair diferentes
fluxos de turistas interessados em pesquisar as
características específicas de diferentes acervos
expostos em nossos museus.
Historicamente somos herdeiros de um
universo muito rico de bens culturais tangíveis de
outras épocas, principalmente, em decorrência da
criação dos museus. Entretanto, durante muitos
séculos estes espaços foram guardiões de tesouros
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da classe dominante, marcadas pelo gosto exótico e
que representavam a simbologia de bravura, poder e
riquezas desses indivíduos.
Com isso o turismo surge como um
instrumento capaz de proporcionar benefícios aos
visitantes que vivenciam experiências culturais
inovadores, aos moradores que podem encontrar na
atividade turística uma ponte para o seu
desenvolvimento social, econômico e cultural.
Hall (2006), em sua obra “a identidade cultural
na pós-modernidade” discorre que a identidade está
ligada a cultura nacional.
A formação de uma cultura nacional
contribuiu para criar padrões de
alfabetização universais, generalizou
uma única língua vernacular como o
meio dominante de comunicação em
toda a nação, criou uma cultura
homogênea e manteve instituições
culturais
nacionais,
como,
por
exemplo, um sistema educacional
nacional (HALL, 2006, pp 45-46).

Os museus caracterizam-se por coletar objetos
que não pertence mais á compreensão do cotidiano
da vida, estranhos ao tempo e a história que envolve.
No entanto, além de contar a história do passado por
meio dos seus fragmentos, o mesmo via
materialidade cultural narram histórias, reconstroem o
passado de diversas maneiras. Podemos atribuir os
espaços museais com um local que carrega a
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identidade paraibana, pois os acervos desses
recintos possuem a história da comunidade de onde
foram coletados.
O TURISMO CULTURAL E SEU PAPEL NOS
MUSEUS
Com
áreas
munidas,
comportamentos
culturais sortidos, exposições planejadas e
publicadas, os museus brasileiros auxiliarão de forma
direta na modificação dos atrobitus, não só para o
turismo receptivo internacional, como também para o
doméstico.
O lazer, a cultura e o turismo devem ser
considerados como fundamentais para ampliar o
bem-estar da sociedade, independente das
características e especificidades da região ou
território. Nos últimos anos a cultura e turismo
assistiram a uma valorização importante resultando
daqui novas dinâmicas no sector, com o desenho de
novos produtos e serviços turísticos.
Turismo cultural é definido como “conjunto de
atividades que se desenvolvem com a finalidade de
facilitar para os turistas alguns conhecimentos e
ampliar sua cultura, a partir de uma perspectiva de
tempo livre e da civilização do lazer.
Para que exista um maior crescimento turístico
é necessário estimular e captar novos potenciais
turistas e, para isso, é essencial que todas as
entidades responsáveis desempenhem um papel
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fundamental na promoção do seu território ou
equipamento a ser visitado.
Para se consolidarem como atrações de lazer
e cultura para a população, os museus têm discutido
e aprimorado os indicativos para um bom
acolhimento, tais como: informação adequada,
hospitalidade, experiências ricas e interativas,
serviços confortáveis e de qualidade adequações
voltadas à acessibilidade, mais segurança para os
públicos, os funcionários e o acervo.
Nesse processo de desenvolvimento de
diretrizes voltadas para o turismo cultural, inserindo
os museus como um dos atrativos identifica-se quatro
grupos, em posições diferenciadas, porém
participantes ativos de todas as ações: os
profissionais de museus, os profissionais de turismo,
os públicos/turistas e as comunidades no entorno dos
museus.
Os museus devem constar como pontos de
partida para roteiros culturais, que devem incluir,
ainda, monumentos, sítios tombados, espaços
culturais e aspectos que retratam a cultural local.
Tanto os espaços quantos os eventos devem estar
acessíveis por meio de oferta de transporte, devem
estar sinalizados adequadamente para que sejam
identificados como atrativos culturais e devem contar
com espaços para alimentação, convivência e
comércio. Conciliar seu tempo no local com todas as
atividades que gostariam de fazer. Os turistas estão à
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procura de conhecer as peculiaridades do lugar e, ao
mesmo tempo, de realizar experiências diferentes de
seu cotidiano.
Para o bom êxito de uma experiência
museológica para o turista, torna-se necessário um
esforço conjunto entre o corpo técnico e
administrativo do museu, os profissionais de turismo
e a comunidade.
Como dito anteriormente, o turismo está se
consolidando no país com importância política e como
atividade econômica. O desenvolvimento do turismo
brasileiro está voltado ao incremento de novos
destinos e produtos diferenciados para seus
consumidores, os turistas. Os museus brasileiros
fazem parte desse universo de atrativos turísticos e
são potenciais indutores de visitações a várias
cidades.
Em 2007, o Brasil captou aproximadamente
cinco milhões de turistas internacionais, o equivalente
a 26,8% dos 18,7 milhões de turistas que se
destinaram à América do Sul.
Isto corresponde, entretanto, a 0,56% do fluxo
mundial, participação pequena quando comparada
aos países líderes no ranking, como a França (81,9
milhões de turistas), a Espanha (59,2 milhões de
turistas), os EUA (56 milhões de turistas), a China
(54,7 milhões de turistas), a Itália (43,7 milhões de
turistas) e o Reino Unido (30,7 milhões de turistas). É
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preciso ressaltar que tais países se beneficiam de
localização privilegiada, próximos aos grandes
centros emissores de turistas, vantagem geográfica
de que evidentemente não gozam os países da
América do Sul. (OMT, 2008).
Em setembro de 2010, havia, no Brasil, 3.025
museus mapeados no Cadastro Nacional de Museus
e 1500 cadastrados. Desse total cadastrado, os
museus
empregam
21.135
funcionários,
contabilizando estagiários, bolsistas e voluntários.
A
administração,
segurança,
limpeza,
manutenção e diretoria juntas empregam a maioria
dos trabalhadores do museu em comparação com a
equipe de especialistas, em que estão museólogos,
historiadores,
conservadores,
bibliotecários,
pedagogos, arquivistas, arquitetos, antropólogos,
dentre outros.
Existem hoje no Brasil cinco vezes mais
museus do que havia na década de 1960 e duas
vezes mais que no início da década de 1990.
Em meados da década de 1990, foi justamente
quando o turismo no Brasil experimentou um pique de
crescimento, só interrompido no período de 2000 a
2002, com a crise da Argentina e a explosão das
Torres Gêmea nos Estados Unidos, e retomada nos
anos posteriores. A correlação entre crescimento de
turismo e de museus, já comprovada em outros

Rodrigo Maskalenka

1526

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

países, também se verifica no Brasil desde meados
dos anos 1990.
No entanto, alguns dados revelam que uma
boa parte de nossos museus tem um longo caminho
a percorrer para atrair maior fluxo de turistas. Por
exemplo, num mundo crescentemente virtual, apenas
52% de nossas instituições possuem site na Web,
apesar do crescente uso da internet na divulgação e
no marketing de destinos, e no planejamento e
seleção de atrativos turísticos a visitar. Por outro lado,
a maioria dos museus brasileiros 82,9% mantém
exposições de longa duração, e 62,5% de curta
duração, enquanto 80,6% oferecem visitas guiadas
sendo que 76,4% exigem agendamento prévio da
visita com mediador.
A maioria dos museus e casas de cultura
consiste em centros de preservação e pesquisa de
bens culturais, locais de memória e identidade e, por
isso mesmo, de educação não formal de moradores e
visitantes. O grau de atratividade do bem “museu”
depende do que ele tem a oferecer como espaço de
lazer, cultura e entretenimento, bem como a facilidade
de acesso. Os museus são, portanto, atrativos
potenciais do turismo. Para fazer com que um maior
número de visitantes se sinta atraído por eles, é
preciso que atendam às suas necessidades e
motivações. Em outras palavras, devem se preparar
para a atividade turística.
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Museus e centros culturais desejosos por atrair
maior número de turistas devem realizar um trabalho
sistemático junto aos prestadores de serviços
turísticos.
Promover visitas especiais para guias e
operadoras de receptivo local é de absoluta
necessidade, uma vez que são esses agentes que
mantêm estreitos contatos com os turistas. São,
portanto, fundamentais para promover o museu como
atrativo e produto turístico.
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UM ENSAIO SOBRE A DIALÉTICA ENTRE
ESPAÇO ESCOLAR E CONHECIMENTO
GEOGRÁFICO
Vanessa Cristina Wirthmann

Resumo
Avalia-se que na presente esfera educacional pública,
produzem-se conhecimentos fragmentados e
descontextualizados do mundo moderno e,
consequentemente, da vida do estudante. Por outro
lado, a própria essência geográfica demanda
movimento e atualidade como a única verdade
provável.
Nesse
sentido,
pondera-se
uma
investigação que analise a formação docente à
Geografia que busque entender como o professor
exerce sua profissão em um espaço escolar que
abrange fenômenos contraditórios e que limitam sua
atuação. Assim, a partir desse saber, estima-se à
elaboração de aulas compatíveis às necessidades
dos alunos. Com essa perspectiva, o texto procura
mostrar por via de contribuições dos pensadores
Milton Santos, Edgar Morin, Michel Foucault, Helena
Copetti Callai, Ilma Passos Alencastro Veiga, Nestor
André Kaercher e Karl Marx, como se compõe uma
dialética entre o espaço escolar e os princípios
epistemológicos geográficos e, como estes
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condicionam a docência e o ensino da disciplina:
Geografia.
Palavras-chave:
geografia.

docência

–

conhecimento

–

ABSTRACT
It is evaluated in the present public educational
enviroment, fragmented and decontextualized
knowledge of the modern world and, consequently, of
the student's life is produced. On the other hand, the
geographic essence itself demands movement and
actuality as the only probable truth. In this sense, an
investigation that analyzes the Geography teaching
formation to understand how the teacher´s exercises
acts in a school that covers contradictory phenomena
and that limit his performance is considered. Thus,
based on this knowledge, it is estimated that classes
are compatible with student`need. With this
perspective, the text tries to show through the
contributions of the thinkers Milton Santos, Edgar
Morin, Michel Foucault, Helena Copetti Callai, Ilma
Passos Alencastro Veiga, Nestor André Kaercher and
Karl Marx, how a dialectic between school space and
geographic epistemological principles and, as these
condition the teaching and teaching of the subject:
Geography.
Keywords: teaching – knowledge - Geography
INTRODUÇÃO
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“Adquirir conhecimentos básicos de
Geografia é algo importante para a
vida em sociedade, em particular para
o desempenho das funções de
cidadania: cada cidadão, ao conhecer
as características sociais, culturais e
naturais do lugar onde vive, bem como
as de outros lugares, pode comparar,
explicar, compreender as múltiplas
relações que diferentes sociedades
em épocas variadas estabeleceram e
estabelecem com a natureza na
construção de seu espaço geográfico.
A aquisição desses conhecimentos
permite maior consciência dos limites
e responsabilidades da ação individual
e coletiva com relação ao seu lugar e
a contextos mais amplos, da escala
nacional a mundial. Para tanto, a
seleção de conteúdos de Geografia
para o ensino fundamental deve
contemplar temáticas de relevância
social, cuja compreensão, por parte
dos alunos, mostra-se essencial em
sua
formação
como
cidadão”.
(PARÂMETROS
CURRICULARES
NACIONAIS GEOGRAFIA, PG: 39.
1998).

Desde as origens do conhecimento moderno,
há uma busca por verdades à elevação humana, no
entanto, a história das ciências conta-nos que as
verdades aprendidas em suas teorias mais relevantes
têm a temporalidade como composição. Mas, cada
uma destas, teve a sua contribuição estável para o
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que hoje chamamos conhecimento e, logo, para o
mundo como conhecemos. É a partir desse mundo
que se pode notar a capacidade humana de construir
e reconstruir conhecimentos, e que sua característica
imutável é a mudança e o movimento de informações
na constituição do conhecimento. Mais do que isso, a
mudança só aconteceu e acontece na ciência porque
tais verdades foram e são questionadas, ou seja,
quando ocorre um despertar de incertezas, as
verdades podem se reverter em engano.
Por outro lado o espaço oficial, institucional,
introdutório e presente de composição do
conhecimento é a escola. Suposto ambiente para
suscitar o saber, no entanto, desde sua criação o
cerne é o mesmo, visto que geralmente não há
relação entre as informações que resultem em
conhecimentos úteis e os conteúdos são ensinados
como verdades absolutas fixas no tempo,
fragmentadas e descontextualizados da vida do
aluno. Vale enfatizar, que nem tudo é imutável, há sim
referências fixas válidas, porém, frequentemente não
são utilizadas para o pensar, pois a partir da
conjectura de ausência de relações entre as
disciplinas ou mesmo dentro dos conteúdos
abordados internamente em cada disciplina,
constata-se que a escola, em específico a pública, é
permeada por uma incompatibilidade ao seu principal
objeto, o conhecimento. Configura-se assim, uma
contradição como fenômeno existente no mesmo
espaço ao qual se insere o professor e o ensino da
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disciplina Geografia, e surge a seguinte questão:
Como é possível provocar efetivo conhecimento
geográfico em um espaço contido por fenômenos
volvidos para o “não conhecimento”?
Essa questão é o ponto de partida entre outras
visitadas durante alguns anos de docência. Nesse
período, visitou-se teorias e realizou-se intervenções
pedagógicas voltadas para o ensino da Geografia, em
que se analisou a atuação docente, o aprender do
aluno e a realidade escolar e o que dela provém. Não
obstante, nesse processo alguns resultados
trouxeram à tona proposições que devem ser
avaliadas antes da ação de uma professora ou
professor na construção do conhecimento geográfico.
Uma vez que é preciso desvendar as alteridades que
compõem o espaço escolar e desconstruir,
reconstruir e definir tudo que o abriga para que o
conteúdo geográfico seja direcionado à construção do
conhecimento geográfico para entender o local e o
global.
No tocante ao processo de análise dessas
experiências,
observou-se
alguns
conceitos
motivadores ao entendimento dos fenômenos
contraditórios no espaço escolar e buscou-se
ponderar tais conceitos como reprodução no ensino
da Geografia. No entanto, a conclusão é de caráter
especulativo, já que trata de um ensaio com a
finalidade de abranger as contradições que permeiam
o espaço escolar e como esse entendimento pode
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contribuir com uma estruturação da identidade
docente para o ensino de uma Geografia que coopere
com as vidas que compõem esse espaço.
ALGUNS DOS FENÔMENOS QUE COMPÕEM O
ESPAÇO ESCOLAR
Logo nas primeiras visitas às escolas,
identificamos os principais desafios de cada escola.
Em essência, verifica-se que o espaço escolar é o
mesmo desde sua idealização à massa, no entanto, o
mundo, as ciências e suas verdades mudaram mais
nas últimas décadas do que em todo o percurso
histórico do conhecimento. Diante dessa incoerência,
cabe aqui citar Santos em que define o espaço como:
“um conjunto indissociável do qual
participam, de um lado, certo arranjo
de objetos geográficos, objetos
naturais e objetos sociais e, de outro
lado, a vida que os anima ou aquilo
que lhes dá vida. Isto é a sociedade
em movimento.” (SANTOS, 1982, p.7)
Sincrônico a essa temporalidade
social, podemos analisar os conteúdos
que compõem a Geografia avaliando
que, “como a sociedade não é estática
– mas sim dinâmica – a cada
movimento da sociedade corresponde
uma mudança de conteúdo das formas
geográficas e uma mudança na
distribuição de valor no espaço”.
(SANTOS, 1982, p.7).
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De acordo com os PCN´s de Geografia (1998),
o conteúdo e seus eixos, conceitual, procedimental e
atitudinal, expressam algumas intenções a serem
assinaladas e que devem ser cumpridas neste âmbito
escolar como: trabalhar com os alunos, por meio do
estudo de Geografia, uma melhor compreensão da
realidade, trabalhar o mundo atual em sua
diversidade, construindo explicações territórios e
territorialidade. Os alunos devem reconhecer as
paisagens,
locais
com
sua
identidade
e
temporalidade. Estudar Geografia, significa propor
temáticas em que o tempo social e o tempo natural
possam ser compreendidos em suas especificidades
e interações, além de que os alunos se apropriem do
conhecimento
geográfico,
como
forma
de
compreender e explicar a sua própria vida. Esses
eixos, temas e itens formam uma totalidade que
nasce de uma visão de Geografia fundamentada no
princípio de sua unidade, em que Geografia física e
humana interagem reciprocamente; em que o fato
social não poderá ser explicado isoladamente da
natureza, mesmo reconhecendo que ambos possuem
suas próprias leis. Partindo-se do pressuposto de que
a realidade do mundo é muito mais ampla do que a
possibilidade teórica de qualquer área do
conhecimento para dar conta de sua explicação e
compreensão isoladamente, e de que isso não pode
ser feito de forma fragmentada, a prática didática e
pedagógica da interdisciplinaridade torna-se um
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recurso para impedir o ensino fragmentado do
mundo.
No que se refere aos conteúdos geográficos
escolares, há um problema específico que é a não
construção de conhecimentos, já que se observou
que este não é conduzido de forma a facilitar uma
compreensão dos alunos, haja vista que não há
sequência didática, não só de uma série à outra, mas
também de um bimestre à outro; mesmo os
professores que seguem o currículo proposto pelo
Estado não dão conta de interligar os eixos temáticos
geográficos.
Entretanto, observa-se que há mudanças
nesse espaço, mas estas nos parecem que são
justamente para fazer a manutenção de sua
contradição. Ou seja, as transformações que
ocorreram e ocorrem na escola, consolidam a sua não
mudança essencial e, dessa forma, o seu espaço tem
como garantia o não conhecimento. Portanto, no
mesmo sentido que Marx (2006) ilustra que tudo que
é sólido desmancha no ar, podemos analisar que a
escola tem em suas transformações um discurso
sólido de progresso, mas, todavia, este garante as
novidades necessárias para que nenhuma evolução
à experiência humana se materialize.
Podemos exemplificar tal constatação a partir
de alguns elementos encontrados nas escolas
estaduais de São Paulo, pois alguns pontos iguais de
precariedade do ensino foram observados em três
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escolas estaduais de regiões distintas do município
de São Paulo, como por exemplo, o sucateamento da
escola refletido na má remuneração dos professores,
que para garantir sua sobrevivência assumem muitas
aulas e desse modo não tem tempo para planejar
devidamente suas aulas e por esse motivo não
conseguem
refletir
ou
mesmo
estudar
adequadamente os conteúdos a ser aplicados.
Entre outros motivos, há os materiais didáticos
como as apostilas que o Estado fornece e nem
sempre o professor consegue discuti-las com os
estudantes, e esta por sua vez expressa o ensino de
Geografia repleto de dados estatísticos, mapas
temáticos que simplificam problemas complexos
como as questões do narcotráfico, meio ambiente,
fome, saúde e comércio.
Nesse aspecto, tais questões nos faz pensar
que a Geografia mal empregada pode, além de não
ensinar um efetivo conhecimento, potencializa
informações que acabam por contribuir para que o
aluno pense o espaço geográfico de modo simples,
estático, verdadeiro e inevitavelmente, conformado.
No que se refere aos conteúdos geográficos
escolares, há um problema específico que é a não
construção de conhecimentos, já que se observou
que este não é conduzido de forma a facilitar uma
compreensão dos alunos, haja vista que não há
sequência didática, não só de uma série à outra, mas
também de um bimestre à outro; mesmo os
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professores que seguem o currículo proposto pelo
Estado não dão conta de interligar os eixos temáticos
geográficos.
Dessa forma, o estudante recebe informações
que não consegue organizar ou atribuir um sentido.
Callai (2001) exemplifica bem o que isso ocasiona,
visto que a divisão das disciplinas e no interior delas
acarreta uma:
Averiguou-se, que estes são problemas
decorrentes, principalmente, da proletarização dos
professores que conforme bem analisou Contreras
(2001), sofrem uma desorientação ideológica
decursiva da desqualificação técnica e de controle
ideológico que os privam de uma autonomia, e isso
se dá, sobretudo por outro fenômeno, e este
essencial e decorrente de uma manutenção do não
saber do espaço escolar. Tal fenômeno é a
intervenção do Estado com um único objetivo,
conforme explicita Apple:
“a educação já não é vista como uma
aliança social reunindo muitos grupos
minoritários”. Entretanto, o que
permeia a educação é “as condições
necessárias não só para aumentar a
competitividade internacional, o lucro e
a disciplina, como também para nos
fazer regressar a um passado
romantizado”. (APPLE, 1999, p.57).

Portanto, esse cenário nos revela que tanto
professores como alunos são privados de sentido, ou
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seja, de conhecimentos relevantes às suas vidas, e
isso ocasiona outros problemas presenciados em
sala de aula nesse período, pois estudantes e
professores
As implicações à educação que resultam
desse processo são comumente vulgarizadas, visto
que são exaustivamente repetidas em discursos,
mídias e no mercado editorial de maneira banal e
fatalista. O professor, que a princípio é o que há de
imprescindível em um espaço escolar, é igualmente
mediocrizado, já que todo predicado acrescentado ao
ser simula sua identidade, e assim como nos diz
Contreras:
“o professor adquiriu “slogans” que de
certa forma excluem a complexidade
que esses temas exigem, e esse
recurso tem em sua origem
determinados poderes, como por
exemplo, o político e de quem tem o
controle da palavra pública, e assim,
existe “o controle discursivo, os que
valem da retórica para criar consenso
evitando a discussão”. (CONTRERAS,
2012, p.24).

Deduz-se que este comportamento se dá,
como já colocado, devido às implicações políticas,
econômicas e culturais que condicionam o espaço
escolar, e que não cabe aqui se aprofundar, posto que
a brevidade que exige um artigo impede a
complexidade que o tema demanda, mas convém
ponderar que professores e alunos são as principais
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vítimas dos contrassensos gerados no ambiente
escolar por planos estratégicos e econômicos dos
governos.
Diante dessas vivências nas escolas e mais as
investigações teóricas das contradições resultantes
de certos fenômenos arquitetados, surge outro
paradoxo, uma vez que é incoerente cuidar da técnica
e desprezar a vida que compõe o movimento social e
que constitui os espaços e os fenômenos que deles
derivam, ou seja, abandona-se o essencial por uma
técnica.
Perante esse estado de coisas, surgiu à
curiosidade por uma Geografia que possa contribuir
com a compreensão do estudante referente ao
espaço escolar com relação à complexidade e
condição humana. Desse modo, adveio da leitura de
Edgar Morin (2011), uma interpretação holística do
mundo, porém não menos rica em possibilidades. Por
essa influência e referência, os conceitos de
educação e ensino se iniciam de acordo com sua
definição, de que o ensino é:
“transmitir não o mero saber, mas uma
cultura que permita compreender
nossa condição e nos ajude a viver, e
que favoreça ao mesmo tempo, um
modo de pensar aberto e livre
(MORIN, 2011, p.11).”

Quanto ao conceito de educação, esse autor
nos elucida que mais que uma formação a educação
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deve ser um estímulo para que o aluno se autoforme.
Desse modo, “a missão do didatismo é encorajar o
autodidatismo,
despertando,
provocando,
favorecendo a autonomia do espírito.” (MORIN, 2011,
p.11).
Respectivamente a essa educação e ensino,
deve-se discorrer um conhecimento, e, todavia, o
conceito de conhecimento que abordamos na
pesquisa não é aquele que podemos chamar de
informações ou técnicas especializadas, mas sim, um
conhecimento que faça sentido não só por meio do
ensino como desenvolvimento cognitivo, mas, além
disso, como um processo de compreensão do mundo,
porém, não se trata de excluir a especialização, pois
é sabido a impossibilidade de um conhecimento
holístico integral, mas, é justamente o conhecimento
que a escola básica pode desenvolver à uma
compreensão global por meio da interdisciplinaridade.
Pode-se, então, analisar que:
“o conhecimento pertinente é o que é
capaz de situar qualquer informação
em seu contexto e, se possível, no
conjunto em que está inscrita.
Podemos
dizer
até
que
o
conhecimento progride não tanto por
sofisticação
e
abstração,
mas
principalmente, pela capacidade de
contextualizar e englobar.” (MORIN,
2011, p.15).

No entanto, as mudanças relacionadas ao
conhecimento repercutiram também na escola. As
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disciplinas foram fragmentadas e, conforme elucida
Morin, este é um dos grandes desafios a ser
superado, pois acredita que é incompatível à
contemporaneidade e aos complexos problemas
enfrentados no presente e que podem ser agravados
no futuro, justamente devido ao modelo escolar atual,
posto que:
“Há inadequação cada vez mais
ampla, profunda e grave entre os
saberes separados, fragmentados,
compartimentados entre disciplinas, e,
por outro lado, realidades ou
problemas cada vez mais poli
disciplinares,
transversais,
multidimensionais,
transnacionais,
globais, planetários. Em tal situação
tornam-se invisíveis: os conjuntos
complexos; as interações e retroações
entre partes e todo; as entidades
multidimensionais;
os
problemas
essenciais”. (MORIN, 2011, p.13).

ALGUMAS PONDERAÇÕES A
INTERVENÇÕES NAS ESCOLAS

PARTIR

DAS

Em todas as atividades aplicadas houve certos
fatos comuns, ou seja, por meio das intervenções
realizadas nas escolas participantes do projeto,
percebemos entre outras coisas, os mesmos
comportamentos em muitos estudantes. Listaremos
aqui alguns destes como reflexão.
Observamos que os alunos dos anos finais do
fundamental dois, com idade entre 12 e 14 anos,
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durante e após as atividades demonstraram
passividade perante as questões, ou de outra forma,
interpretaram os problemas de maneira simplista,
sem interesse ou motivação, não se aprofundaram,
não demonstraram curiosidade, quiçá crítica, não
buscaram conclusões, não refletiram, apresentaram
discursos prontos, sensos comuns como solução a
tudo o que lhes foram questionados, o que denotou
um conformismo inabalável e certa recusa a crítica e
às dúvidas ou incertezas.
Essa breve explanação convém para delinear
uma análise das proposições que derivaram das
atividades, em que se percebe, dentre outras coisas,
que os alunos compreendem as aulas expositivas,
principalmente quando próximas de seu contexto de
vida. No entanto, após aplicarmos as atividades,
analisamos que eles entenderam, mas não fizeram as
relações cognitivas necessárias para perceberem-se
ativos nas questões expostas. Por exemplo, os
estudantes entenderam o que foi a Revolução
Industrial e como essa revolução evoluiu até se
encontrar nos seus cotidianos e nos problemas que o
mundo enfrenta devido ao consumo, mas, não se
percebem como possíveis participantes às soluções
desses problemas, pois relataram que entendem que
é preciso pensar a questão do meio ambiente, mas
eles não fazem parte desse problema e tanto Estado,
como “Deus” ou mesmo as próximas revoluções
tecnológicas, ou qualquer outra instituição, que não
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eles, irão resolver os problemas do futuro, o que
denota um otimismo e fé no outro.
Nesse aspecto, vale lembrar que Rousseau,
em seu livro Emílio e a educação, já destacava no
século XVIII que a percepção ou sentido do tempo
pela criança e do adolescente é distinto do adulto,
pois estes não se preocupam com o futuro. Pois bem,
como ensiná-los a pensar utilizando-se somente do
presente, porque é nítido que eles também não se
preocupam com o que houve no passado e o que dele
derivou para o tempo presente.
A ESCOLA E O CONHECIMENTO DA GEOGRAFIA
Observamos que os alunos têm enormes
entraves cognitivos, não tiveram experiências
estéticas, são condicionados pelo sistema e suas
publicidades, são consumidores de uma cultura de
massa, não pensam no futuro de forma complexa e
são condicionados por um ensino com padrões
específicos.
Esse panorama demonstra que os estudantes
não possuem experiência estética no mesmo
significado que nos esclarece Dewey (2010), de
experiências humanas carregadas de sentido,
resultado de uma interação entre o ser humano e
algum aspecto do mundo em que ele vive, inerente à
experiência de criar em seu sentido de busca, de
intencionalidade, um processo de autoconfiguração
do ser humano, ou ainda, como nos elucida Aranha:
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A palavra estética, em sua origem
etimológica (do grego aisthesis), nos
remete aos significados “faculdade de
sentir”, “compreensão pelos sentidos”,
“percepção
totalizante”.
Assim,
diferente da ciência e do senso
comum, que apreendem o objeto pela
razão, a arte é uma forma de
conhecimento que organiza o mundo
por meio do sentimento, da intuição e
da imaginação. [...] Assim, a arte nos
faz conhecer a realidade, o outro e a
nós mesmos, porque ela sempre
desencadeia uma reflexão, por
analogia com a experiência estética.
(ARANHA, 2012, p.182-183).

Pondera-se, desse modo, definirmos para
onde devemos seguir com a nossa Geografia, e que
devemos pensar qual os conteúdos priorizar, como
aplica-los de maneira a motivar os alunos, a despertálos para o conhecimento, para o pensar à experiência
estética de modo a florescer a reflexão, por meio da
arte em todas as disciplinas e de uma
interdisciplinaridade.
Para estudiosos nos PCN´s (1998), no entanto,
para que isso realmente transcenda o espaço da
escola é importante o empenho do professor em criar
situações de aprendizagem nas quais os alunos
possam participar ativamente, em que exercitem o
respeito à forma de pensar dos colegas. Isso ocorrerá
à medida que o professor valorizar a troca de
experiências entre os alunos como forma de
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aprendizagem, promover o intercâmbio de ideias
como fonte de aprendizagem, respeitar ele próprio o
pensamento e a produção dos alunos e desenvolver
um trabalho livre de preconceitos. Igualmente Callai
nos dá a dimensão segundo a qual se deve ponderar
a geografia para que ela faça sentido:
A relação do indivíduo com o seu meio, a
compreensão do espaço construído no cotidiano, os
micro espaços que são os territórios do indivíduo, da
família, da escola, dos amigos, devem ser
incorporados aos conteúdos formais que as listas de
Geografia contêm. Estes aspectos poderão permitir
que se faça a ligação da vida real concreta com as
demais informações e análises. (CALLAI, 2001,
p.141).
É preciso discutir as incoerências com os
alunos para que eles entendam o próprio conceito de
Geografia a partir do contexto de vida de cada um, e
assim “perceber que o seu território e o de seu
município são construídos pelo movimento dos
homens e que envolvem interesses que podem ser
localizados, reconhecidos e entendidos no processo
dinâmico da vida cotidiana.” (CALLAI, 2001, p.141).
Nessa investigação, percebemos que muitos
teóricos, por meio da dialética, aponta-nos a
necessidade de elucidar ao aluno uma divisão de
classes, mas não se trata somente de uma escola
sectária, é preciso que professores dialoguem com os
discentes, e os professores precisam de uma
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identidade que não se componha somente de
contradições e dicotomias; que enxerguemos as
tradições cartesianas e simplistas e repletas de
“verdades” registradas em nossa formação, que nos
exime de toda e qualquer complexidade e possamos
estimular um conhecimento geográfico que não
reforce ou consolide esse conhecimento técnico,
limitado, condicionado e que no fim, não passam de
informações desconexas.
Mas, contudo, mesmo diante das dificuldades
mesmo com poucos recursos, um conteúdo bem
escolhido e trabalhado pode ser útil ao vestibular e à
vida do aluno. No entanto, o que poucos ponderam é
de como esse processo de mediar a aprendizagem é
complexo, sério e demanda muito tempo e estudos.
De acordo com os PCN´S de Geografia (1998):
“É imprescindível que o professor
tenha uma boa formação para que, ao
trabalhar seus temas e conteúdo,
garanta ao aluno perceber a
identidade da Geografia como área.
Portanto, a formação dos professores
deve ser condição necessária para
que possa estar desenvolvendo
adequadamente o seu trabalho. Nesse
sentido, tanto a formação básica como
a
formação
continuada
são
fundamentais para que os objetivos
aqui propostos sejam atingidos.
(PARÂMETROS
CURRICULARES
NACIONAIS, PG: 40. 1998)
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Levando-se em conta o que foi observado,
Veiga (2000) nos elucida a complexidade de definir os
desígnios de uma escola e o mais complicado, indicanos ações para fazer com que os professores se
apropriem desse planejamento, mas, antes de
qualquer
coisa,
todos
os
envolvidos
no
funcionamento ativo de uma escola precisam definir
que tipo de formação deve ser aplicado de acordo
com o tipo de cidadão que se quer formar, e, além
disso, o mais complexo, acreditar que a escola é um
agente transformador.
Outro fator que o professor deve ponderar é de
perceber como os discursos podem ser considerados
verdades criadas para limitar nossas ações, de tal
modo que não conseguimos encontrar soluções ou
mesmo perceber que tais discursos tornam-se
verdades que nos condicionam à inércia. Nesse
sentido, podemos lembrar Foucault:
“A verdade é deste mundo; ela é
produzida nele graças a múltiplas
coerções e nele produz efeitos
regulamentados de poder. Cada
sociedade tem seu regime de verdade,
sua "política geral" de verdade: isto é,
os tipos de discurso que ela acolhe e
faz funcionar como verdadeiros; os
mecanismos e as instâncias que
permitem distinguir os enunciados
verdadeiros dos falsos, a maneira
como se sanciona uns e outros; as
técnicas e os procedimentos que são

Vanessa Cristina Wirthmann
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valorizados para a obtenção da
verdade.” (FOUCAULT, 1979, p. 33).

De acordo com Foucault (1979), os discursos
considerados verdadeiros trazem ocultos em si o
poder sem identidade própria, ou seja, não
percebemos sua identidade, entretanto, um modo
estratégico que nos parece que o discurso foi
socialmente produzido, e é nesse discurso que muitos
professores se apoiam para justificar a não ação ou
reação ao sucateamento de suas profissões e
escolas, e nesse aspecto se desperdiça soluções
devido a mais uma forma de alienação. Visto que
perdemos mais tempo nos lamentando da realidade e
repetindo discursos prontos como verdades
imutáveis, do que construindo soluções e,
consequentemente, outras verdades.
Não há como fugir dessa condição profissional
a partir do momento que decidimos atuar como
professores de geografia, pois, “graças à reflexão,
pode-se melhor agir tendo em vista os nossos
objetivos. Ou seja, nossas ideias e reflexões são
limitadas e limitantes, mas paradoxalmente, é delas
que dispomos para avançar.” (KAERCHER, 2001,
p.61).
O professor principalmente de geografia
precisa ter definido, em sua identidade, qual professor
deverá ser e qual geografia lecionará de acordo com
sua concepção de conceitos essenciais, sociais e
axiológicos, pois nos PCN´s (1998) o trabalho
Vanessa Cristina Wirthmann
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educativo que ocorre na escola é sempre marcado
por concepções, valores e atitudes, mesmo que não
explicitados e, muitas vezes, contraditórios. Em
Geografia, as questões sociais fazem parte de seu
próprio objeto de estudo. Mesmo assim é
fundamental abordá-los em diferentes contextos de
aprendizagem, tanto na própria área como no
convívio escolar, assim como bem descreve
Kaercher:
“Nossas opções/valores são mais uma
posição de princípio. Logo, a ação do
educador tem uma ideia de finalidade,
portanto, um modelo, um tipo de ser
humano, de sociedade, de ciência e de
geografia cuja emergência ele tenta
facilitar, construir. Toda educação é
relativa a certa ideia de ser humano,
sociedade”.
(KAERCHER,
2001,
p.73).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
São muitos os fatores que circundam e
compõem de certa forma o espaço escolar, entre
estes, o dilema sócio-político-cultural é sempre um
complexo trio a ser pensado, além disso, há o dilema
indivíduo-sociedade, que nos remete ao conteúdo
escolar e vivência social.
Para os Parâmetros Curriculares Nacionais
(1998), a Geografia é uma disciplina que pode pensar
com os estudantes o sentido do espaço escolar, o
porquê de seu objeto não se realizar e como sua
Vanessa Cristina Wirthmann
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contradição se relaciona com a cultura da qual
participam, pois tem um tratamento específico como
área, uma vez que oferece instrumentos essenciais
para a compreensão e intervenção na realidade
social, se vivenciada em seu espaço escolar. Por
meio dela podemos compreender como diferentes
sociedades interagem em todos os aspectos sociais,
políticos e culturais. Podemos conhecer as múltiplas
relações de um lugar com outros lugares, distantes no
tempo e no espaço e perceber as relações do
passado com o presente.
Nesse sentido que se faz necessária uma
identidade docente, como motivação, como
orientação política, como direção da Geografia que se
deve ensinar, pois o professor é semelhante ao aluno,
ou seja, não se vê como atuante no mundo, mas sim
como mero coadjuvante aguardando a ação do
Estado que resolverá os problemas.
Por fim, percebe-se que a escola não é
compatível ao seu principal objeto e, além disso,
grosso modo, consolida o não conhecimento por meio
de verdades fixas, imutáveis e para a não crítica,
dessa forma condiciona o professor de Geografia e
seus conteúdos, porém, pode ser a partir da
Geografia que advenha uma contribuição para um
despertar de incertezas que desmembre as verdades
idealizadas à alienação.
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EDUCAÇÃO E LUDICIDADE: O JOGO
Mara Elisa Galvani Daffre

Neste capítulo é apresentado de forma mais
específica o que foi proposto (A importância do jogo nas
séries iniciais do ensino fundamental).
Muitos são os estudos realizados no que se refere ao jogo
e sua importância para a educação infantil, já nas séries
iniciais não se tem apresentado o mesmo nível de reflexão.
No entanto, é importante percebermos que o entendimento
do primeiro proporcionará alicerce para o segundo.

Artigo III.

Ao

1 - CONCEITOS

destacarmos

a

palavra

jogo,

devemos

considerar seus diferentes sentidos e o como este conceito
possui um caráter polissêmico.
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O termo jogo passa a ser empregado de diversas
formas, desde algum tipo de objeto, até o termo
cotidianamente usado como o “jogo da vida”. No entanto, o
caráter que nos interessa no momento é a consideração do
jogo como atividade lúdica.

“O jogo é o que o vocabulário científico
denomina “atividade lúdica”, quer essa
denominação
diga
respeito
a
um
reconhecimento objetivo por observação
externa ou ao sentimento pessoal que cada
um pode ter em certas circunstâncias de
participar de um jogo”, Brougère (1998: p. 14)

O jogo, segundo Brougère (1998), também pode ser
tomado

como

um

sistema

de

regras

que

existe

independente dos jogadores, estando presente de modo
abstrato, como, a saber, o jogo da velha ou o de damas.
Nos dois sentidos o jogo como atividade lúdica e
como sistema de regras, se sobrepõe no desenvolver do
jogo.

“O jogo, enfim, é entendido como material de
jogo, tal como o jogo de xadrez enquanto
Mara Elisa Galvani Daffre
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constituído de tabuleiro e do conjunto de
peças que permitem jogar no sistema de
regras também chamado de jogo de xadrez.
Mas nem por isso esses dois níveis se
confundem. É possível jogar xadrez sem
material, como quando os jogadores, para
quem basta uma representação interna,
abstrata do jogo, jogam às cegas ou se
contentam com um material substituto, mas
pode-se igualmente utilizar o material do jogo
para outras coisas: um jogo de xadrez é
freqüentemente objeto de decoração, uma
peça pode ter vários outros usos (peso de
papel por exemplo). Aqui ainda há uma
independência relativa desse nível em
relação aos outros, e isso é verdadeiro para
suas diversas modalidades: jogos de
sociedade,
jogo
eletrônico,
jogos
educativos”... (ibid p. 15)

O jogo também pode ser considerado como
associado ao termo brinquedo, todavia essa será uma
discussão a posteriore.
Muitos são os teóricos que apresentam conceitos
sobre o jogo, segundo Rodrigues (1987) o jogo é uma
atividade que possibilita satisfazer a necessidade de
movimento que a criança tem.
Em uma citação encontrada em Rodrigues vemos
que
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“A maioria dos teóricos considera o jogo uma
atividade natural, espontânea, empreendida
com prazer, onde predomina o aspecto
lúdico (Fingermam, 1970: toscano, !974)”.

Para

Vygotysk

(1998),

o

jogo

não

é

necessariamente uma atividade prazerosa, tendo em vista
o fim da idade pré-escolar onde a criança só terá o prazer
no jogo, se este lhe trouxer um resultado favorável. Logo
quando o jogo é perdido, veremos uma situação de
desprazer.
“Kleim, citado em Le Boulch (1982), considera o jogo
uma atividade de reparação, que possibilita o equilíbrio
entre mundo externo e o mundo interno: canalizando as
energias e transformando em prazer as suas angústias
(Gutton, 1973)”. Rodrigues (1992: p. 45)

O JOGO EM SUAS DIFERENTES CONCEPÇÕES

Como já foi colocado em momentos anteriores, o
jogo possibilita uma série de sentidos, todavia serão

Mara Elisa Galvani Daffre
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apresentadas neste capítulo diferentes concepções sobre
o jogo como atividade lúdica.
Segundo Tizuko (1993), para os autores que
valorizam o emprego do jogo como, Froebel, Dewey,
Decroly e Montessori, este aparece como uma atividade
livre que dá prazer e ao mesmo tempo estimula o
desenvolvimento, cognitivo, social e físico da criança.
Na concepção de Winnicott, o jogo é um ato criativo
e livre que emana do indivíduo e não da sociedade, seja
através

das

regras

preestabelecidas

ou

de

uma

organização. Brougère (1998)
Sendo considerada duas áreas lúdicas, a do
paciente e a do terapeuta, identifica a terapia com o próprio
brincar onde esta ação torna-se a própria terapia. Sanny
Rosa (2001)
Na concepção de Vygotsky, o jogo de regras, é uma
fase ou um momento da brincadeira que nem sempre é
prazeroso. Principalmente quando perde a partida.
Para ele o jogo possui uma situação imaginaria e a
brincadeira também possui regras, mesmo que não
estabelecidas a priori.
Em uma concepção mais filosófica vemos que
Mara Elisa Galvani Daffre
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“Para Tomás de Aquino, o lazer nada mais é
do que uma espécie diferente de trabalho é
uma forma de trabalho para permanecer fiel
a injunção divina que orienta o homem ao
trabalho, àquele intelectual da contemplação
especulativa”. Brougère (1998: p. 28)

Logo, se o jogo é visto como lazer, este passa a ser
visto como um tipo de trabalho, isto é, “o jogo tende ao
trabalho como a criança tende ao adulto”. Heloyza Dantas14
Ana Beatriz nos expõe uma outra concepção dada
por Vygotsky com relação ao jogo. Nesta ele explica que
os jogos infantis de acordo com sua origem sócio-cultural,
variam em muitos fatores, como o momento histórico a
situação geográfica a classe, a cultura enfim existe uma
variação da atividade concreta das pessoas e suas
relações com tudo que tem na vida.
Considerarmos todas as concepções colocadas no
decorrer do capítulo nos leva a seguinte reflexão.

14

Teorias psicogenéticas em discussão
Mara Elisa Galvani Daffre
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O exercício do jogo seja ele tomado como
brincadeira ou como o jogo de regra propriamente dito,
possibilita na criança o seu desenvolvimento global, isto é,
seu desenvolvimento motor, cognitivo, social e afetivo.
Ao ser tomado como criativo ele não deixa apenas a
consideração do laisser-faire, mas também a do savoirfaire.
Para entendermos este último ponto, podemos dizer
que tomar a concepção de jogo apenas como atividade
livre, pode fazer com que deixemos de considerar as
inúmeras regras que a sociedade possui e que a criança
irá reproduzir no seu ato de brincar. Esta atividade que
pressupõe um momento de socialização e relação entre o
homem e o objeto e destes com o outro, irá contribuir para
o desenvolvimento mais íntegro da criança, preparando-a
para a vida.
O saber fazer no momento do jogo de regras não
será simplesmente entender a regra e absorve-la de
maneira inquestionável, o saber fazer também será
observado quando o grupo considerar a necessidade em
mudar a regra e que cada um perceba se vai ou não

Mara Elisa Galvani Daffre
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beneficiar

a

todos,

estabelecendo

um
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exercício

democrático neste grupo.
Esta flexibilidade terá um reflexo social muito grande
como componente na formação moral dessa criança
“Toda moral consiste num sistema de regras
e a essência de toda moralidade deve ser
procurada no respeito que o indivíduo
adquire por estas regras (JM: p. 2)”.15

Para reforçarmos o jogo como formador social e
moral, podemos acrescentar a concepção de Groos (1896)
sobre o jogo, citada por Maria Rodrigues (1992), quando
diz que o jogo é um preparo para os momentos da vida. E
um dos exemplos que ele mostra é quando a criança em
jogos de caça ou de luta, de certa forma experimenta
atividades que poderão realizar no futuro.

15

Citação encontrada em um texto de Yves de La Taille
“Desenvolvimento do juízo moral e afetividade na teoria de Jean Piaget”.
Teorias psicogenéticas em discussão.
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citação

feita

por
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Rodrigues,

encontraremos uma outra concepção colocada por
Fingermam (1970), sobre a teoria “catártica”.
Esta teoria refere-se às tendências anti-sociais que
os indivíduos carregam e que podem ser purgadas ou
canalizadas através dos jogos. De acordo com Fingermam,
essa teoria seria uma válvula de escape às tendências antisociais.
Em Groos vemos uma outra visão defendida por
Claperède, a do excesso de energia, isto é, quando se está
descansado e contente o indivíduo manifesta-se através do
jogo, e também defende que
“... Leva o jogo a sério, atribuindo-lhe uma
significação funcional. Ademais, essa função
é biológica. Groos confere ao estudo do jogo
um caráter científico. O jogo como préexercício, prepara o exercício futuro do
instinto”. Brougère (1998: p. 89)

Segundo Brougère, Piaget concorda com alguns
aspectos dessa tese, menos o que se refere ao jogo
simbólico, pois para ele Groos não considera que com o
símbolo, surja um novo tipo de jogo.
Mara Elisa Galvani Daffre
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Claperède divulga no Brasil a teoria funcionalista de
Dewey, que coloca o jogo como uma manifestação de
interesses e necessidades da criança. Tizuko (1998)
Por fim será apresentado, segundo os pressupostos
da psicologia funcionalista um comentário de Gonzaga
Junior.

“A criança procura o jogo como uma
necessidade e não como distração (...) É
pelo jogo que a criança se revela. As suas
inclinações boas ou más, a sua vocação, as
suas habilidades, o seu caráter, tudo que ela
traz latente no seu eu em formação torna-se
visível pelo jogo e pelos brinquedos, que ela
executa”. (ibid, p. 106)

DIFERENÇAS ENTRE O JOGO E A BRINCADEIRA

Os termos jogo e brincadeira são muito utilizados no
senso comum, muitas vezes se confundem e embora
sejam termos complementares, são diferentes.
Considerar essas diferenças é muito importante
para que possamos entender as aplicações de cada um.

Mara Elisa Galvani Daffre
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Em francês, os termos brincar, jogar e tocar têm o
mesmo significado, jouer, assim como em inglês, play. Já
em português os termos são distintos.

“Brincar é anterior a jogar, conduta social que
supõem regras. Brincar é forma mais livre e
individual, que designa as formas mais
primitivas de exercício funcional, como a
lalação”. Heloysa Dantas (2002: p. 111) 16

A brincadeira teria um sentido de atividade
especificamente infantil onde vemos que a realidade se
mescla. Quando algumas crianças brincam de casinha,
vemos nessa brincadeira a encenação da realidade, isto é,
ao assumir a papel de mãe, ela tenta ser o que vê sua mãe
sendo e o que pensa que uma mãe tem que ser, de acordo
com um modelo já observado. Este momento que exige da
imaginação da criança, já pode ser encarado como o
próprio brinquedo.
O brinquedo aparece para resolver na criança
momentos de não realização, isto é, se determinado desejo
não puder ser satisfeito naquele momento, a criança
16

Texto que compõe o livro, Brincar e suas teorias.
Mara Elisa Galvani Daffre
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poderá ser distraída e depois esta poderá resolver tal
conflito no momento da brincadeira.
Tal situação poderá ser observada no início da idade
pré-escolar. Porém, nem todos os desejos, não satisfeitos,
poderão tornar-se brinquedos.

“Para resolver essa tensão, a criança em
idade pré-escolar envolve-se num mundo
ilusório e imaginário onde os desejos não
realizáveis podem ser realizados, e esse
mundo é o que chamamos de brinquedo”.
Vygotsky (1998: p. 122)

Na

brincadeira

percebemos

um

importante

componente, além da imaginação da criança, o próprio
brinquedo. Todavia devemos observar que a imaginação,
como já foi colocado, também representa um brinquedo
num momento da brincadeira, mas falaremos deste
brinquedo como o objeto tridimensional que também
possibilitará uma situação imaginária.
Esse objeto, ligado diretamente à criança, carrega
um valor sócio-cultural, que muitas vezes será definido no
momento da brincadeira. Tal objeto, tanto pode ser uma
representação como é o caso de um cabo de vassoura
Mara Elisa Galvani Daffre
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servir como um cavalo, como uma boneca representando
um estereótipo de beleza ou alguns bonecos de guerra.
Veremos nestes três brinquedos, brincadeiras que
desencadeiam um valor sócio-cultural e moral, ou seja, o
feio e o bonito, no padrão existente e ditado pelo meio de
comunicação e o bem e o mal.
Podemos agora analisar uma outra consideração de
brincadeira vista por Vygotsky que se opõe a uma atividade
simplesmente livre.
“A situação imaginária de qualquer forma de
brinquedo
já
contém
regras
de
comportamento, embora possa não ser um
jogo com regras formais estabelecidas a
priori”. (ibid, p. 124)

A criança imagina-se como mãe e a boneca como
criança e dessa forma, devem obedecer as regras do
comportamento entre mãe e filha.
Esta regra é uma situação natural, pois seguir regras
propriamente ditas é uma situação possível após os sete
anos de idade, quando a criança passa a se desvencilhar
do comportamento egocêntrico segundo Jean Piaget, ou
seja, para Vygotsky estas regras não são aquelas
Mara Elisa Galvani Daffre
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previamente formuladas, mas as regras que se originam na
própria situação imaginária.
O jogo já é visto como uma situação lúdica com
regras já estabelecidas. Segundo Brougère, pode ser
destinado tanto à criança quanto ao adulto, logo não possui
restrição de idade.
Dizer que a brincadeira tem regras, mesmo não
sendo estabelecidas a priori, leva-nos a pensar se o jogo
possui uma situação imaginária como a brincadeira. Para
isso podemos salientar que
“Todo o jogo com regras contém uma
situação imaginária. Jogar xadrez, por
exemplo, cria uma situação imaginaria. Por
quê? Porque o cavalo, o rei, a rainha, etc. só
podem se mover de maneiras determinadas;
porque proteger e comer peças são,
puramente, conceitos de xadrez. Embora no
jogo de xadrez não haja uma substituição
direta da vida real, ele é, sem dúvida um tipo
de situação imaginária. O mais simples jogo
com regras transforma-se imediatamente
numa situação imaginaria, no sentido de que,
assim que o jogo é regulamentado por certas
regras, várias possibilidades de ação são
eliminadas... todo o jogo com regras contém,
de forma oculta, uma situação imaginária”.
(ibid, p. 126)
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Embora

os

significados

dos

termos

jogo
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e

brincadeira sejam distintos no seu caráter semântico e por
definição cientifica, devemos considerar a relação de tais
termos e um certo nível de interdependências, em alguns
momentos. Todavia para Brougère
“O brinquedo não é a materialização de um
jogo, mas uma imagem que evoca um
aspecto da realidade e que o jogador pode
manipular conforme sua vontade. Os jogos
enquanto material, ao contrário, implicam de
maneira explicita um uso lúdico que assume
freqüentemente a forma de uma regra (jogos
de sociedade) ou de uma restrição interna ao
material (jogo de habilidade, jogo de
construção) que constituem uma estrutura
pré-existente ao material. Por outro lado falar
de brinquedo para um adulto encerra
desdém e remete à época da infância. O
vocábulo
“Brinquedo”
não
pode
absolutamente permitir a redução da
polissemia de “jogo”, mas nele destaca uma
esfera específica e, em parte, autônoma”.
Brougère (1998: p. 15)
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CONTRIBUIÇÕES DAS ARTES VISUAIS NA
EDUCAÇÃO INTEGRAL
Claudio Barbosa Novais

RESUMO

As artes fomentam níveis mais elevados de pensamento
que se transferem para o aprendizado de outros
assuntos acadêmicos, assim como para a vida fora da
escola. Por meio das artes, as crianças aprendem a
observar,

interpretar,

ver

diferentes

perspectivas,

analisar e sintetizar. Em um mundo em que os
estudantes precisam frequentemente percorrer um mar
de informações para determinar quais fatos são
confiáveis e relevantes para um determinado tópico, as
habilidades de pensamento crítico são fundamentais
para a prontidão da faculdade e para a aprendizagem ao
longo da vida. Artes ensinam métodos para aprender
habilidades de linguagem. Hoje, um número crescente
Claudio Barbosa Novais
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de comunidades está percebendo a importância do
teatro para o desenvolvimento das crianças. As artes
cênicas ensinam as crianças a pensar criativamente
através da imaginação. As habilidades de pensamento
criativo são críticas no mundo dos líderes empresariais,
onde a capacidade de criar soluções para os problemas
é um ativo necessário e valorizado. As habilidades
criativas são uma das habilidades mais importantes
necessárias para ter sucesso em qualquer setor. O
teatro permite que você pise no lugar de outra pessoa e
veja a vida do ponto de vista deles. Isso ensina aos
jovens, lições de empatia e relatividade cultural. A
integração permite que os alunos tentem projetos de
ciências artísticas que aprimoram sua imaginação,
habilidades

de

pensamento

de

ordem

superior,

criatividade e conhecimento sobre arte e ciência. Esses
projetos oferecem excelentes oportunidades para os
alunos descobrirem e explorarem o mundo por conta
própria. As artes visuais permitem que as crianças
desenvolvam suas habilidades sociais à medida que
compartilham e explicam suas belas obras de arte com
seus colegas e professores. Os diferentes elementos
Claudio Barbosa Novais

1574

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

das

artes

visuais

permitem

que

as

crianças

desenvolvam confiança, habilidades de comunicação,
uma compreensão de como aprendem e, mais
importante, a arte de se expressar
Palavras-chave: Pensamento Crítico; Aprendizado;
Habilidades; Artes Visuais.

INTRODUÇÃO
As artes visuais permitem que as crianças desenvolvam
suas habilidades sociais à medida que compartilham e
explicam suas belas obras de arte com seus colegas e
professores. Os diferentes elementos das artes visuais
permitem que as crianças desenvolvam confiança,
habilidades de comunicação, uma compreensão de
como aprendem e, mais importante, a arte de se
expressar. A auto expressão promove a liberdade de
todas as crianças, pois têm a oportunidade de imaginar
e expressar suas emoções. À medida que se tornam
mais

expressivas,

suas

habilidades

linguísticas

melhoram à medida que usam palavras diferentes para
Claudio Barbosa Novais
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compartilhar seus sentimentos e criações artísticas.
Além disso, as aulas de artes visuais permitem que os
alunos se envolvam com as pessoas se comunicando
através de imagens. O desenvolvimento social por meio
da educação em artes visuais também significa que as
crianças se familiarizar com as diversas culturas e obras
de arte de diferentes períodos. Dentre todas as
habilidades, os educadores enfatizam amplamente o
desenvolvimento cognitivo das crianças, afetado não
apenas pelo currículo usado, mas também pelo modo
como as diferentes disciplinas são ensinadas nas salas
de aula.

Desta forma, esse segmento da educação comprova na
prática que aprender brincando é a melhor maneira de
atingir os alunos e neste processo, jogos, brincadeiras e
a arte devem estar presentes no cotidiano de forma
muito intensa, porém devem ser propostos sempre de
maneira planejada e intencionalizada pelo professor,
assim é necessário que tudo se componha de objetivos
e direcionamentos estratégicos e sistemáticos para que

Claudio Barbosa Novais
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o ato de ensinar não se perca e assim possa concretizar
a promoção do conhecimento.

Diante deste prisma, a arte tem um papel fundamental
na educação, pois justamente seu lado lúdico permite
que o conhecimento seja construído de uma forma
agradável às crianças. Além da maravilha que a arte
proporciona, ela contribui muito para o desenvolvimento
de diversas áreas do conhecimento: “Nietzsche disse
que a primeira tarefa da educação infantil é ensinar a
ver”.

É a primeira tarefa porque é através dos olhos que as
crianças pela primeira vez tomam contato com a beleza
e o fascínio do mundo. Os olhos têm de ser educados
para que nossa alegria aumente. Os olhos das crianças
veem “a fim de” “Seu olhar não tem nenhum objetivo
prático. Elas veem porque é divertido ver” (ALVES, p.1,
1984).

Na educação infantil não é necessário que se tenha um
professor especialista em artes, o ideal é que a arte
Claudio Barbosa Novais
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esteja permeando todas as atividades do cotidiano de
alunos

e

professores.

conhecimento,

Das

assinalamos

variadas
a

arte,

áreas

através

do
das

brincadeiras, como grande instrumento colaborativo
para o sucesso no desenvolvimento infantil. Pensando
em educação infantil no Brasil, esta apresenta ao longo
de sua história, a valorização da infância apresentando
a criança como um ser de direitos, um cidadão com
direitos garantidos na Constituição Federal, assim como
em legislações específicas para a infância, como, por
exemplo, a garantia à educação institucionalizada e
específica para a infância.
De acordo com Silvestre (2010, p.17): “Independente da
cultura que o aluno possui, é dever e direito da escola
saber integrar diferentes culturas, e valorizar cada vez
mais as culturas de diferentes povos, trabalhando na
perspectiva de incentivar os alunos para reconhecerem
se a eles próprios. Trabalhar com diferentes culturas, ou
com culturas locais oportuniza o aluno cada vez mais a
se conhecer e conhecer o outro, e o mundo no qual está
inserido”.
Claudio Barbosa Novais
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A criação de arte permite que os alunos vivenciem como
é ser membros ativos de uma comunidade e trabalhar
em equipe para determinar e alcançar objetivos comuns.
Ao desenvolver uma produção teatral, uma performance
em grupo ou qualquer tipo de empreendimento artístico
colaborativo, os alunos praticam a arte do trabalho em
equipe. À medida que trabalham juntos, aprendem a
entender as diferenças e a diversidade e a perceber as
maneiras pelas quais o trabalho em equipe contribui
para um ótimo desempenho. Por também ensinar os
alunos a viver e trabalhar juntos, as artes contribuem
para tornar as escolas mais seguras e ambientes de
aprendizagem mais pacíficos. Nas artes, os alunos
aprendem a articular suas intenções, recebem e
oferecem críticas construtivas e ouvem ativamente as
ideias dos outros.

Estudos provaram que a educação artística conecta as
crianças ao seu background cultural cultivando um
senso de criatividade e iniciativa, uma imaginação fértil,
inteligência

emocional

e

uma

“bússola”

moral,
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capacidade de reflexão crítica, senso de autonomia e
liberdade

de

desenvolvimento

pensamento

e

emocional,

a

ação.

Além

educação

do

artística

também aprimora o desenvolvimento físico, pois o
movimento é parte integrante das atividades artísticas.
Através do aprendizado em Artes Visuais, os alunos
consideram como as culturas e sociedades moldam a
prática das artes visuais e como artistas e espectadores
contribuem para uma sociedade criativa.

Eles consideram como forças históricas e comentaristas
críticos moldam a contribuição de ideias artísticas para
a sociedade e a cultura. Os alunos aprendem como
contextos formativos como experiência pessoal, família,
sistemas de ensino, valores, crenças, cultura, classe e
sociedade moldam as práticas de artes visuais de
artistas e telespectadores. A criança é influenciada pelas
vivências familiares, assim como pelos valores morais
que lhe são repassados. Seu comportamento é
diretamente influenciado por aquilo que presencia em
casa e pelo que é ensinada como valores éticos e
morais:
Claudio Barbosa Novais
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O aluno deve ser preparado para, a partir das
manifestações orais, escritas, sonoras e visuais ser
capaz de organizar a sucessão de episódios e amarrálos de uma forma lógica. O momento em que ele está
narrando algo sobre o que vê ele será capaz de
descrever cenários, reinventar histórias, recriar, mas ao
mesmo

tempo

solucionar

problemas,

dúvidas,

sentimentos da sua vida cotidiana (MARTINS, 2011, p.
72).

HISTÓRICO SOBRE A ARTE NA EDUCAÇÃO
De acordo com Biasoli (1999): “o conceito de Arte foi
objeto de diferentes interpretações: Arte como técnica,
como produção de materiais artísticos, como lazer,
como liberação de impulsos, como expressão, como
linguagem, como comunicação” (BIASOLI, 1999, p.90).
Muitas realizações no campo das artes também podem
ser observadas no período denominado Renascimento
ou Renascença, no século XV, cognominado por
Claudio Barbosa Novais
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Gombrich (1999, p. 223) de “A conquista da realidade”,
feito de “um grupo de artistas que se dispôs
deliberadamente a criar uma nova arte e a romper com
as ideias do passado” (GOMBRICH, 1999, p. 224).
O ensino da Arte passou a ter um papel extremamente
importante na formação do indivíduo, passando a ser
reconhecida crescentemente ao longo dos anos. Na
história da educação, a Arte sempre se fez presente e
as intenções para o seu ensino variaram de acordo com
os princípios que a escola assumia em cada época.
Muitas realizações no campo das artes também podem
ser observadas no período denominado Renascimento
ou Renascença, no século XV, cognominado por
Gombrich (1999, p. 223) de “A conquista da realidade”,
feito de “um grupo de artistas que se dispôs
deliberadamente a criar uma nova arte e a romper com
as ideias do passado” (GOMBRICH, 1999, p. 224).
O teatro possibilita o crescimento intelectual e sensível
da criança, ajudando na expressão de suas emoções e
sentimentos num processo de interação com os outros
Claudio Barbosa Novais
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e consigo mesmo. A dança traz ao homem lazer, uma
forma diferenciada de ver o mundo, de sentir e entender
tal sentimento, criando um mundo diferente. Segundo
Duncan apud Garaudy (1980): A dança é não apenas
uma arte que permite à alma humana expressar-se em
movimento, mas também a base de toda uma
concepção de vida mais flexível, mais harmoniosa, mais
natural. A dança não é, como se entende a acreditar, um
conjunto de passos mais ou menos arbitrários que são o
resultado de combinações mecânicas e que, embora
possam ser úteis como exercícios técnicos, não
poderiam ter a pretensão de constituírem uma arte: são
meios e não um fim (DUNCAN APUD GARAUDY, 1980,
p. 57).
As artes visuais fornecem um componente cultural vital
e oferecem uma variedade de habilidades importantes
que, de outra forma, não constam do currículo. Eles
também fornecem uma plataforma para abordar as
questões

importantes

de

nossos

tempos;

eles

constroem comunidades auto-reflexivas e capacitadas;
e, não vamos esquecer, eles também trazem grande
Claudio Barbosa Novais
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alegria e segurança em momentos de ansiedade (PCNs,
1997).
A capacidade de tolerar ambiguidade e incerteza
durante o processo criativo é uma característica mental
importante. A tolerância à ambiguidade também é um
atributo importante no aprendizado da ciência, a fim de
lidar com as complexidades e ambiguidades do
conhecimento científico. Ao contrário de seu estereótipo
popular, a ciência está repleta de ambiguidades e
contradições que precisam ser resolvidas para que o
aprendizado

prossiga.

Segundo

os

Parâmetros

Curriculares Nacionais (1997): Desde o início da história
da humanidade a Arte sempre esteve presente em
praticamente todas as formações culturais. O homem
que desenhou um bisão numa caverna pré- -histórica
teve que aprender, de algum modo, seu ofício.
E da mesma maneira, ensinou para alguém o que
aprendeu. Assim, o ensino e a aprendizagem da Arte
fazem parte, de acordo com normas e valores
estabelecidos

em

cada

ambiente

cultural,

do

Claudio Barbosa Novais
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conhecimento que envolve a produção artística em
todos os tempos (BRASIL, 1997, p.21).
Os jesuítas designavam maior importância às “artes
literárias”, e a utilização da música, canto coral, teatro e
o ensino do latim, dando mais importância a elas do que
às artes e ofícios devido à ligação com a catequização.
A educação jesuítica tinha a intenção de formar o aluno
conforme sua condição social, e principalmente para as
necessidades e interesses da igreja, não existindo uma
organização de ensino como nos dias atuais.
No

início

do

período

contemporâneo,

com

os

neoclassicistas do final do século XVIII e começo do
século XIX e com a expansão sem limites das cidades,
dificultou que os artistas tivessem um estilo próprio.
Segundo Gombrich (1999): Havia sempre retábulos a
fazer, retratos a pintar; as pessoas queriam comprar
quadros para seus salões, ou encomendavam, para
suas residências de verão, decorações murais.
O artista podia trabalhar em todas essas linhas de
acordo com normas mais ou menos preestabelecidas:
Claudio Barbosa Novais
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ele fornecia os artigos que o freguês esperava
(GOMBRICH, 1999, p. 501).
Os ideais de educação democrática no início do século
XIX, aliados aos avanços da psicologia, culminaram no
movimento da Escola Nova, que propôs uma mudança
de foco nos princípios e no fazer pedagógico.
Contrapondo-se à escola tradicional, centrada na
autoridade do professor e no ensino através da
reprodução de conteúdos previamente definidos, a
Escola Nova priorizava os interesses e necessidades do
aluno, enfocando, principalmente, o seu processo de
aprendizagem. Nesse contexto, concebe-se Arte como
um produto interno que reflete a organização mental,
cuja finalidade, na escola é a de permitir que o aluno
expresse seus sentimentos e libere suas emoções.
Segundo
americano

Vasconcelos
John

(2012):

Dewey

O

filósofo

(1859-1952)

norte-

defendeu

fortemente os ideais de liberdade e democracia no
ensino. De forte tendência pragmática e liberal, seus
escritos

defendem

uma

escola

essencialmente

empírica, do aprender fazendo, da experimentação.
Claudio Barbosa Novais
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Para ele o foco do ensino é o aluno e suas
necessidades, é o compartilhar de experiências e a
escola

precisa

criar

espaços

que

estimulem

a

criatividade, o lazer e as descobertas. Seu pensamento
foi âncora para o construtivismo e o escolanovismo, uma
vez que para Dewey educação é a reconstrução da
experiência. Influenciou o pensamento de seu aluno de
pósgraduação Anísio Teixeira, impulsionando-o a
divulgar sua obra no Brasil, marcando fortemente as
bases

do

movimento

da

Escola

Nova.

(VASCONCELOS, 2012, p. 157).
A arte não é somente executar, produzir, realizar e o
simples ´fazer´ não basta para definir sua essência. A
arte é também uma invenção. Ela não é execução de
qualquer coisa já ideada, realização de um projeto,
produção segundo regras dadas ou predispostas. Ela é
um tal fazer, que enquanto faz, inventa o por fazer e o
modo de fazer. A arte é uma atividade na qual execução
e invenção procedem pari passu, simultâneas e
inseparáveis, na qual o incremento de realidade é
constituição de um valor original. Nela concebe- -se
Claudio Barbosa Novais
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executando, projeta-se fazendo, encontra-se a regra
operando, já que a obra existe só quando é acabada,
nem é pensável projetá-la antes de fazê- -la e, só
escrevendo ou pintando, ou contando é que ela é
encontrada e é concebida e é inventada (PAREYSON,
2001, p. 105).
Enquanto na educação a Escola Nova se contrapunha à
Escola Tradicional, no campo da Arte, os modernistas
chamam à atenção para a Arte da criança, valorizando
a originalidade e a qualidade expressiva das produções
infantis e dos povos aborígines. Alegavam eles, que a
força criativa dessas produções se justificava por esses
povos e as crianças não serem afetados pelas
convenções sociais e manterem assim, resguardados os
canais puros da criatividade.
A criatividade pura, livre das convenções, que era a
meta dos artistas modernistas acabou também por ser a
meta para muitos professores progressistas. Entre os
anos de 1970 e 1980, os professores tinham a
responsabilidade desta prática polivalente, ao ensinar as
várias linguagens artísticas no ensino fundamental e
Claudio Barbosa Novais
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médio. Em consequência, a qualidade do ensino é
empobrecida, pois a Educação Artística é trabalhada de
forma ampla, diluída, sem concentração com maior
qualidade em alguma das expressões artísticas.
Em 1971, o governo militar promulgou a Lei de Ensino,
onde se organizava a educação escolar de níveis
primário e médio do país, cria-se a Lei n° 5.692/71, que
de acordo com esta nova política, a escola consiste
apenas na formação de recursos humanos necessários
ao desenvolvimento do país. Entre essas modificações,
a disciplina de música passou a integrar, juntamente
com o teatro e as artes plásticas, a disciplina de
Educação Artística estabelecida pela Lei n° 5.692/71,
em seu Art. 7º, que diz: “Será obrigatória a inclusão de
Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação
Artística e Programas de Saúde nos currículos plenas
dos estabelecimentos de 1º e 2º graus”. Na década de
1980, formaram-se movimentos contra ditadura militar, e
tais movimentos sociais contribuíram para que os
educadores conscientizassem de suas ações políticas.

Claudio Barbosa Novais
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Esse movimento fortaleceu a tendência pedagógica
sobre a qual a escola deveria trabalhar mais dentro de
um contexto sociocultural, na qual fossem despertadas
habilidades para que o aluno desenvolvesse seu lado
crítico social e sua capacidade de interpretação de
informações. De acordo com o PCNs de Arte (1997), a
introdução da educação artística no currículo escolar
teve um avanço, porém, os cursos de curta duração, não
eram o suficiente, pois não estavam habilitados e
preparados para trabalhar as linguagens da arte: A
educação em arte propicia o desenvolvimento do
pensamento artístico e da percepção estética, que
caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido
à experiência humana: o aluno desenvolve sua
sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar
formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer
as formas produzidas por ele pelos colegas, pela
natureza e nas diferentes culturas (PCN, 1997, p. 15).
A inserção obrigatória do ensino de Arte na Educação
Nacional

está

fundamentada

em

teorias

contemporâneas que tratam do papel das artes na
Claudio Barbosa Novais

1590

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

transformação da sociedade. Por isso, a legislação atual
enfatiza os processos de produção artística específica –
musical, visual, cênica e da dança, com conteúdos
próprios. De acordo com Barbosa (1991): Sabemos que
a arte na escola não tem como objetivo formar artistas,
como a matemática não tem como objetivo formar
matemático, embora artistas, matemáticos e escritores
devam ser igualmente bem-vindos numa sociedade
desenvolvida. O que a arte na escola principalmente
pretende é formar o conhecedor, fruidor, decodificador
da obra de arte (BARBOSA,1991, p.32).
De acordo com Eco (1981): a evolução das poéticas a
partir do romantismo tardio denuncia uma modificação
sensível do conceito de arte no âmbito da cultura
moderna, e leva os críticos ou historiadores das poéticas
a perguntarem-se até que ponto esta modificação é
radical; e em que medida impõe uma visão dos
conceitos às próprias estéticas filosóficas (ECO, 1981,
p. 123).
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O TEATRO E A DANÇA, AS ARTES E SUAS
CONTRIBUIÇÕES
A escola deve mostrar a importância que o teatro e a
dança exercem no contexto histórico das artes, sendo
importantes

para

o

entendimento

da

sociedade

contemporânea e das ações da humanidade no
progresso educacional do mundo considerando suas
necessidades, crenças, cultura e valores. O corpo
transmite nossa personalidade, nossa sexualidade, e
sensibilidades que fazem de nós, seres autênticos e,
portanto, únicos.
A dança e o Teatro como instrumentos educativos ainda
não tem sido compreendidos em suas potencialidades
para a formação educacional, cultural e histórica de
crianças e jovens dentro do espaço escolar. Ao dançar,
a criança cria um desenho do seu corpo no espaço,
produzindo o seu próprio espaço, denominado espaço
do corpo. Esse fenômeno acontece também no teatro.
Toda vez que existe investimento afetivo do corpo,
existe o espaço do corpo. De acordo com Gil (2004): O
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corpo tem de se abrir ao espaço, tem de se tornar de
certo modo espaço; e o espaço exterior tem de adquirir
uma textura semelhante à do corpo a fim de que os
gestos fluam tão facilmente como o movimento se
propaga através dos músculos. O espaço do corpo,
como espaço exterior, satisfaz esta exigência. O corpo
move-se nele sem enfrentar os obstáculos do espaço
objetivo estranho, com os seus objetos, a sua
densidade, as suas orientações já fixadas, os seus
pontos de referência próprios, (GIL, 2004, p.50).
O espaço objetivo exterior é substituído pelo espaço do
corpo, se tornando sem viscosidades, onde o interior e
exterior são um só, portanto ao se trabalhar com o teatro
e a dança o processo de ensino aprendizagem será
significativo para a criança, por meio das linguagens
artísticas (REVERBEL, 2002).
A dança e o teatro com o passar do tempo foram
ganhando cada vez mais espaço na educação até
chegar aos dias atuais. A dança e o teatro sofreram
influências tecnológicas e também foram influenciados
pelas novas condições sociais fazendo surgir novas
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propostas de arte enquanto forma de educação. A arte
é uma via de expressão/comunicação do sujeito
enquanto ser único e exclusivo. No complexo processo
de

desenvolvimento

da

identidade

pessoal,

a

participação do professor de artes na educação infantil
significa um imenso avanço.
Desde a Educação Infantil o teatro e a dança são
extremamente importantes para o desenvolvimento das
crianças, oferecendo a oportunidade de vivenciar o
teatro e a dança como instrumentos de conhecimento e
de autoconhecimento para que desenvolvam seu
sistema corporal, motor, cognitivo e socioemocional
(REVERBEL, 2002).
A dança e o teatro trazem inúmeros benefícios para as
crianças, observando o mundo como um grande
espelho, copiando algumas coisas e criando outras para
depois buscar a sua própria identidade. De acordo com
Reverbel (2002), “As atividades de expressão artística
são excelentes recursos para auxiliar o crescimento, não
somente afetivo e psicomotor como também cognitivo do
aluno” (REVERBEL, 2002, p.34).
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Para (SILVA, 1992, p.71). Para Silva, 1992), quando as
crianças aprendem a imitar logo imaginam e recriam as
cenas do seu

cotidiano por meio de diversas

brincadeiras, representando Histórias e contos que
ouviram, assim criam improvisadamente um teatro. O
teatro visa a importância de desenvolver a capacidade
de se entrosar com outras pessoas, improvisar, praticar
a oralidade, expressão corporal, impostação da voz,
vocabulário e outras habilidades.
É por isto que não estamos interessados apenas
naquilo que faz com que a estrutura de amanhã seja a
mesma de hoje, na reprodução, enfim. Queremos
também saber quais processos e ações podem fazer
com que haja rupturas, mudanças e movimento,
produzindo assim estruturas novas e situações e
posições modificadas (SILVA, 1992, p.71).

AS ARTES VISUAIS NO ENSINO INTEGRAL
De acordo com Paulo Freire (1996): Ensinar significa
acompanhar e instrumentalizar com intervenções,
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devoluções e encaminhamentos esse processo de
mudança de apropriação do pensamento, dos desejos e
sonhos de vida. Educador ensina, enquanto ensina
aprende a pensar (melhor) e a construir seus sonhos de
vida (FREIRE, 1996, p.17).Estudando a Arte é possível
fazer uma ressignificação da realidade, uma vez que, a
troca de experiências que ocorre nas escolas mostra
que cada pessoa compreende a mesma coisa de
maneira diferente, construindo o próprio conhecimento.
Pode se dizer que o indivíduo que não possui um contato
direto

com

a

Arte,

terá

uma

experiência

de

aprendizagem limitada, pois: escapa-lhe a dimensão do
sonho, da força comunicativa dos objetos à sua volta, da
sonoridade instigante da poesia, das criações musicais,
das cores e formas, dos gestos e luzes que buscam o
sentido da vida.
Apenas um ensino criador pode favorecer a integração
entre a aprendizagem racional e estética. (PCN’S de
Artes 1997; p.39)
Segundo Ferraz e Fusari (1993): O trabalho educativo
em arte deve apresentar grande vitalidade e dinamismo,
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acrescido de processos criativos, pois se faz de uma
forma interativa entre criança-adulto-ambiente natural e
cultural. Mas ainda, os modos de entender a relação
professores-alunos

e

ensino-aprendizagem

são

compartilhados pelas linhas de ação educativa das
várias

linguagens

dramática,

corporal,

expressivas
audiovisual,

(visual,

sonora,

verbal,

poética),

(FERRAZ E FUSARI, 1993, p.111).
Quando

o

aluno

participa

da

construção

do

conhecimento, sendo um processo contínuo onde
aprender é sempre uma descoberta que pode ser
agregada ao seu ser, as aulas de Arte podem ajudar a
desenvolver e a expressar suas escolhas. Ferraz e
Fusari (1993, p.104) contribuem ao dizer que: o
professor deve saber unir as problemáticas das práticas
escolares na área artísticas com as reflexões e teorias
suas e de outros profissionais sobre arte e educação de
um modo transformador, criativo e comprometido com a
democratização cultural artística e estética junto aos
estudantes.
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O exercício dessa “práxis pedagógica” com vistas a
ajudar a formação artística e estética de estudantes na
escola, certamente estará mobilizando o professor de
arte a pensar seu trabalho, pesquisar, discutir, com
outros docentes e a aperfeiçoar-se [...], (FERRAZ;
FUSARI, 1993, p.104). A criança passa uma boa parte
de sua vida na escola, junto com os professores, local
onde são orientados para a vida. Começa desde as
séries iniciais e vão para o ensino médio, são poucas
pessoas que continuam mais além, cursando um
técnico, ou uma graduação. Esse processo, segundo
Brandão (1995, p.64) aparece como sendo um
“processo contínuo, que começa nas origens do ser
humano e se estende até a morte”.
De acordo com Bagno (2002): Ensinar e aprender, não
são apenas mostrar os caminhos, mas também orientar
o aluno para que se desenvolva um olhar crítico que lhe
permita desviar-se das bombas e reconhecer, em meio
ao labirinto, as trilhas que conduzem as verdadeiras
fontes de informação e conhecimento (BAGNO, 2002, p.
15).
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De acordo com Rossi (2003), A leitura de imagem serve
para denotar o processo que o leitor vive na relação com
a obra/imagem, seja na interatividade, na pintura, no
museu ou na sala de aula, onde, atualmente, milhares
de alunos estão a olhar para as reproduções de obras
de arte que os professores estão trazendo para as
atividades de leitura (ROSSI, 2003, p. 19).
A comunicação visual vem se desenvolvendo cada vez
mais, pois nossas vidas diárias são permeadas de
imagens de todos os tipos, durante vários momentos. O
ensino das Artes Visuais no processo pedagógico
amplia o mundo expressivo, cognitivo e perceptivo do
aluno e as leituras de imagem nesse processo ampliam
a habilidade de ver, julgar e interpretar uma imagem
dentro de seu contexto histórico, social, político e
cultural. Segundo Barbosa (2007, p.34):
Temos que alfabetizar para a leitura da imagem. Através
da leitura das obras de artes plásticas estaremos
preparando a criança para a decodificação da gramática
visual, da imagem fixa e, através da leitura do cinema e
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da televisão a prepararemos para aprender a gramática
da imagem em movimento (BARBOSA, 2007, p. 34).
Para Barbosa (2005, p.264), cultura visual é o termo
dado à mudança e a compreensão de arte expandida,
refletida na Arte/ Educação por meio da recente
proliferação e penetração das imagens visuais e
artefatos de sua importância na vida social. Todas as
imagens têm um significado diferente, depende de onde
estão inseridas, em uma mesma imagem pode ter
informações diferentes.
As imagens servem como suportes visuais, um conjunto
de elementos, como textura, forma, linha, movimento,
que tornam visível, a mensagem da imagem. O
verdadeiro significado de se trabalhar com Artes Visuais
é o de que o aluno produza, faça, refaça, relacione,
amplie sua percepção sobre o que há ao seu redor e sua
visão do mundo, contribuindo diretamente na avaliação
do professor. Canclini (1984) relata que a Arte: É uma
atividade de expressão que evoca o criativo e engloba
todas aquelas atividades ou aqueles aspectos de
atividade de uma cultura em que se trabalha o sensível
Claudio Barbosa Novais
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e o imaginário, com premissa em alcançar o prazer e
desenvolver a identidade simbólica de um povo uma
classe social, em função de uma práxis transformadora.
(CANCLINI, 1984, p. 207-209).
As crianças conseguem assimilar melhor por meio das
imagens o que os adultos lhe propõem. Segundo os
PCNs (1998): As artes visuais, além das formas
tradicionais

pintura,

escultura,

desenho,

gravura,

arquitetura, objetos, cerâmica, cestaria, entalhe, incluem
outras

modalidades

que

resultam

dos

avanços

tecnológicos e transformações estéticas do século XX:
fotografia, moda, artes gráficas, cinema, televisão,
vídeo, computação, performance, holografia, desenho
industrial, arte em computador.
Cada uma dessas modalidades artísticas tem a sua
particularidade e é utilizada em várias possibilidades de
combinações entre elas, por intermédio das quais os
alunos podem expressar-se e comunicar-se entre si e
com outras pessoas de diferentes maneiras (PCNs,
1998, p 68).
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Para Fabrício (2007, p.104): A comunicação visual,
assim como outras formas de comunicação, só é
possível por meio da concretização da linguagem
imagética (neste caso, através da fotografia).
O processo de construção da comunicação visual pode
ser dividido em três fases básicas: observação/
apreciação, reconhecimento e habilidade de comunicar
(F O Teatro é a principal atividade das crianças quando
não estão dedicadas às suas necessidades de
sobrevivência, tendo como capacidade libertar o aluno
da opressão cultural e econômica ao que está
submetido).
A educação artística desempenha um papel cada vez
mais importante na primeira infância, e o propósito da
educação

artística

não

é

apenas

estimular

o

desenvolvimento geral, mas também proporcionar
oportunidades

adequadas

e

adequadas

ao

desenvolvimento que continuarão impulsionando o
desenvolvimento e o aprendizado holísticos de uma
criança. Com base no conceito de jogo de artes, é
importante permitir que bebês, crianças pequenas e
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crianças pequenas desfrutem da liberdade e do prazer
irrestrito de experimentar e explorar as artes. Segundo
Rossi (2003, p.19),
O teatro torna-se um meio para a realização dos
objetivos educacionais. Quando o aluno pratica o Teatro,
deve ser garantida a ação livre, iniciada e mantida
unicamente pelo prazer de atuar, atrelada aos objetivos
educacionais sistematizados pelo educador. Segundo
Marinho (2007): Para a vida afetiva, intelectual, corporal,
social e espiritual do aluno, sem as divisões tão usadas
nas escolas. Compreende-se hoje que educar não é
apenas estar preparado para o mercado de trabalho e
acumular informações e conhecimento. Pelo contrário, o
mundo exige pessoas com uma visão ampla, o que
engloba

autoconhecimento,

desejo

de

aprender,

capacidade de tratar com o imprevisível e a mudança,
capacidade

de

resolver

problemas

criativamente,

aprender a vencer na vida sem derrotar os demais,
aprender a gostar de progredir como pessoa total e
crescer até o limite das possibilidades, que são infinitas
(MARINHO, 2007, p.39).
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As propostas educacionais devem compreender a
atividade teatral como uma combinação de atividade
para o desenvolvimento global do indivíduo, um
processo de socialização consciente e crítico, em
exercício de convivência democrática, uma atividade
artística com preocupações de organização estética e
uma experiência que faz parte das culturas humanas
(PCN – Artes, 1997, p. 84).
Anchieta serviu-se da arte teatral para compor sermões
dramáticos, pelos quais difundia os dogmas e a história
da igreja católica, e enfatizava o temor e o amor de Deus
num intuito catequizador, estabelecendo as fronteiras
entre o sagrado e o profano. O enredo e a técnica
narrativa dos autos como se estimulavam esses
espetáculos obedeciam a uma ordem iniciada pelo relato
da prática de um pecado, seguindo pela narração da
condenação do pecador e a imposição do castigo,
culminando com a redenção, graças à misericórdia
católica (PRADO, 2003. P. 69).
A

Arte

deve

promover

o

crescimento

do

desenvolvimento holístico de bebês, crianças pequenas
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e jovens, estimulando seu aprendizado e apreciação
estética em um ambiente artístico de brincadeira livre
com apoio orientado, se necessário, usando atividades
culturalmente apropriadas que captem e mantenham
seu interesse. Segundo os PCN – Artes (1997, p. 84),
Valorizar o repertório pessoal de imagens, gestos,
“falas”, sons, personagens, instigar para que os
aprendizes persigam idéias, respeitar o ritmo de cada
um no despertar de suas imagens internas são aspectos
que não podem ser esquecidos pelo ensinante de arte.
Essas atitudes poderão abrir espaço para o imaginário
(MARTINS, PICOSQUE e GUERRA, 1998, p. 118).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo permitiu constatar que as Artes Visuais, além
de ser a linguagem da criança, são a primeira fase do
desenvolvimento da escrita e que exercem uma
verdadeira

fascinação

sobre

a

criança.

Faz-se

necessário salientar que na prática educativa de Artes
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Visuais os professores precisam ser criativos e abertos
à Arte como linguagem, possibilitando às crianças
diferentes maneiras de se expressar, utilizando vários
materiais e atividades lúdicas, criativas e inovadoras.
A escola deve proporcionar aos educandos experiências
mais amplas de ensino que venham ao encontro das
inquietações e curiosidades típicas das novas gerações.
Ao trabalhar o conteúdo de Artes Visuais, o professor
deve criar situações onde o objetivo seja a arte como
conhecimento, realizando a mediação entre a teoria e a
prática para que o aluno tenha possibilidade utilizar a
experiência como construção do conhecimento e
ampliar sua leitura e compreensão de mundo. Tais
relatos foram obtidos por meio de entrevistas com
professores de Artes que atuam com as séries iniciais.
Para algumas crianças, desenhar faz mais sentido do
que pintar; para outras, correr faz mais sentido do que
desenhar. É preciso oferecer espaço para que essas
crianças corram, mas também sonhem; variar a
ocupação para que as crianças se expressem,
propondo, por exemplo, outras formas de desenhar: nas
Claudio Barbosa Novais
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mesas, na parede, no chão. O que será melhor para as
crianças? Temos que dialogar com cada

uma,

escutando-as genuinamente (BARBIERI, S., p.67,
2004).
As crianças são maravilhosamente curiosas e curiosas.
Desde quando começam a engatinhar, trabalham para
explorar e ver como tudo no mundo funciona. Eles
observam e imitam e veem como podem controlar a si
mesmos e seu ambiente.
Essa exploração irrestrita ajuda as crianças a formar
conexões em seus cérebros e as ajuda a aprender. A
arte é uma atividade natural para apoiar este jogo livre
em crianças. Arte e criatividade ajudam em todos os
aspectos do desenvolvimento de uma criança. A
liberdade de brincar com diferentes materiais permite
mais exploração e experimentação.
A arte é muito divertida para as crianças, além de ser
maravilhosamente educativa. Quando uma criança
participa de uma atividade artística, seja pintando ou
rabiscando, o aspecto de segurar o pincel / lápis é
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essencial para o crescimento de suas habilidades
motoras.

À

medida

que

a

criança

cresce,

a

complexidade da tarefa aumentará e suas habilidades
motoras também aumentarão. Quando uma criança
começa a explorar a arte, ela também começa a explorar
novas palavras. Eles começam a aprender cores e
formas e diferentes ações que acompanham a criação
de uma obra de arte, além de aprender a descrever o
que veem e sentem.
Quando se trata de arte, é divertido para as crianças
decidir o que fazer e como fazê-lo é uma das primeiras
oportunidades que terão para tomar suas próprias
decisões. Isso traz uma sensação de confiança e
realização. Ao adquirir interesse pela Arte os indivíduos
se tornam mais críticos e reflexivos.
O Ensino das Artes tem como propósito proporcionar
possibilidades na vida das crianças, e deve ser
percebido como forma de construção do conhecimento,
de compreensão do mundo e exteriorização de
sentimentos. As Artes são manifestas em diversas
formas e a criança expressa-se com sua visão de mundo
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e com isso desenvolve-se nas dimensões afetiva,
motora e cognitiva, utilizando as diferentes linguagens
artísticas.
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR NO DESENVOLVIMENTO MOTOR
DE CRIANÇAS
Camila Andreia Cunha de Souza

1.

INTRODUÇÃO

A LDB 9394/96 (Leis de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional), aponta que a Educação básica
é dividida em três níveis: Educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio, porém, a educação
física passa a ser obrigatória a partir do primeiro ano
do ensino fundamental, o que não inclui a educação
infantil

que

é

o

nosso

foco

de

estudo,

especificamente crianças de quatro e cinco anos.
Esta primeira etapa da educação básica, trabalha o
desenvolvimento infantil como um todo, envolvendo
os aspectos motor, cognitivo e afetivo-social,
considerando também a participação da equipe
gestora da unidade escolar, dos pais e familiares.
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Compreendemos a escola infantil como um
lugar de descobertas, experiências individuais,
culturais e sociais, através da interação da criança
em diferentes ambientes aos de seus familiares.
Contudo temos a questão dos professores
que ministram este tipo de aula, pelo fato de não ser
obrigatório à educação física, a pedagoga acaba
fazendo este papel, isto é, não temos professores
especialistas para esta disciplina. A pedagoga
“generalista” tem o papel de desenvolver as diversas
atividades

curriculares,

não

tendo

o

atributo

necessário para atividades físicas, por isto acaba
acompanhando os alunos e substituindo as aulas
que deveriam ser de educação física por momentos
livres no parque da unidade escolar. Neste momento
seria trabalhado o desenvolvimento motor da criança
de acordo com a sua faixa etária.
Desenvolvimento motor é algo constante, se
estimulado desde a infância, terá um melhor
desenvolvimento das habilidades motoras futuras,
salientando que, é dependente da individualidade
biológica, isto é, cada um tem seu tempo para tal
Camila Andreia Cunha de Souza
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desenvolvimento.

A

orientação

adequada

juntamente com a prática, são coeficientes que
influenciam o desenvolvimento motor, tornado assim
a educação física escolar imprescindível no ensino
infantil.
Nos dias atuais a maioria das crianças tem
fácil acesso e preferência à tecnologia, deixando de
lado as atividades antigamente corriqueiras, como o
pega-pega, esconde-esconde e outras “brincadeiras
de rua”, que se tornaram de difícil acesso devido a
falta de ambiente apropriado, violência constante e
até mesmo estímulo dos pais. Sendo assim a
educação física se torna essencial e muitas vezes o
único meio onde as crianças têm acesso à atividade
física.

2.

TEMA
Falta de coordenação motora em crianças e
adolescentes.

Camila Andreia Cunha de Souza
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3.

PROBLEMA
Qual a importância da Educação Física escolar
no desenvolvimento motor de crianças de
quatro e cinco anos da Educação Infantil?

4 JUSTIFICATIVA
O interesse por este estudo surgiu ao
observarmos a defasagem da prática da Educação
Física Escolar em escolas de Ensino Infantil para a
faixa etária em questão.
Esse fato vem gerando muita preocupação no
meio educacional, uma vez que essas crianças se
tornarão jovens e adultos com uma significativa falta de
coordenação motora.

a. OBJETIVO
5.1 – Objetivo Geral

Camila Andreia Cunha de Souza
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Justificar a importância da Educação Física
escolar no desenvolvimento motor de crianças
de quatro e cinco anos da Educação Infantil.
5.2 – Objetivo Específico
Investigar os motivos pelos quais a Educação
Física escolar deve ser inserida na grade
curricular do ensino infantil.

6.

Hipótese
É esperado que as crianças que praticam

Educação Física escolar no ensino infantil, tenham
um melhor desenvolvimento motor ao longo da vida.

7.

Metodologia
Pesquisa básica, realizada por meio da

revisão bibliográfica, que se utiliza de fundamentos
teóricos de estudiosos sobre o assunto.
Camila Andreia Cunha de Souza
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8.

DESENVOLVIMENTO

8.1 Fases do Desenvolvimento Motor

Segundo Gallahue; Ozmun (2003) as fases do
desenvolvimento são divididas da seguinte forma:
Fase motora reflexiva (0 a 1 ano) são
movimentos involuntários que formam a base para
as fases do desenvolvimento motor. O bebê recémnascido possui movimentos de reflexo, como sugar,
mas estes reflexos desaparecem aos poucos e a
criança através da manipulação de objetos e
locomoção constrói uma motricidade básica que
evolui de acordo com a idade.
Fase motora rudimentar (0 a 2 anos) são os
primeiros

movimentos

voluntários

básicos,

essenciais para a sobrevivência, envolvem os
movimentos estabilizadores, como controle da
cabeça, pescoço e músculos do tronco. Movimentos
manipulativos, como agarrar e soltar, movimentos
Camila Andreia Cunha de Souza
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locomotores,

como

arrastar-se,

engatinhar

e

caminhar. Esta fase ocorre juntamente com a
maturação da criança.
Fase Fundamental (2 a 7 anos), período em
que as crianças desta faixa etária estão na fase ativa
de experimentação e exploração das capacidades
motoras.

Nesta

fase

do

desenvolvimento

fundamental é que aprendem a controlar seus
movimentos básicos e descobrem como realizar
diversos movimentos: manipulativos (arremessar e
apanhar),

locomotores

(correr

e

pular)

e

estabilizadores (andar com firmeza e equilíbrio em
um pé só), a princípio realizando um movimento por
vez, e gradativamente realizando-os de uma forma
combinada. Este período é subdividido em três
estágios: inicial, elementar e maduro.
Estágio inicial caracteriza-se pelas primeiras
tentativas de se movimentar. Estágio elementar e
maduro são estágios que compreendem a faixa
etária do nosso foco de estudo: elementar envolve
maior

e

melhor

coordenação

rítmica

dos

movimentos, aprimorando a sincronia dos elementos
Camila Andreia Cunha de Souza
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de tempo e espaço, em alguns casos, muitos
indivíduos, tanto crianças como adultos não passam
por este estágio de movimento; estágio maduro são
movimentos

mecânico

e

preciso

atingidos

normalmente entre cinco e seis anos, já os
movimentos que exigem funções visuais e motoras
são

adquiridos

na

fase

de

movimentos

especializados.
Movimento especializado é a junção dos
movimentos fundamentais, nesta fase há um
refinamento

nas

habilidades

manipulativas,

locomotoras e estabilizadoras, por exemplo, o
movimento fundamental de levantar os braços, será
agora combinado com saltos ritmados.
Todo movimento novo é realizado com base
em experiências de movimentos que já foram
executados. Para Wallon,(1995) o desenvolvimento
completo da criança deve-se aos pilares: afetivo,
cognitivo e motor.
O movimento não é único, ele evoluirá com o
passar do tempo, crescimento e desenvolvimento
de

cada

indivíduo,

levando

em

conta

sua

Camila Andreia Cunha de Souza

1619

1620

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

maturação, porém o ambiente em que o aluno é
exposto contribui significativamente para esta
evolução.
8.2 Psicomotricidade na Educação Infantil
A psicomotricidade na Educação Infantil é uma
aliada a Educação Física, haja vista a necessidade de
trabalharmos os aspectos motores da criança. Como
já dito neste trabalho, a professora polivalente não
tem a formação específica para trabalhar a disciplina,
sendo

assim,

Psicomotricidade
indivíduo,

tem

em

que

auxilia

sendo:

sua

formação

a

na

formação

do

coordenação

motora

fina,

coordenação óculo manual, equilíbrio, coordenação
motora, entre outros.
Desde o momento em que nascemos, nosso
corpo está em desenvolvimento e transformação
constante, a aprendizagem acontece em todos esses
aspectos diante do estímulo que recebe o indivíduo.
(ALVES, Fátima).
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A psicomotricidade está presente em todas as
ações da criança, inclusive nos jogos, brincadeiras,
expressões e linguagem e ela reage brincado essas
atividades psicomotoras.
Ela brinca com seu corpo, rola, brinca com os pés,
com as mãos, arrasta, atira, esvazia, cai, equilibra,
salta, constrói, destrói, fala, rabisca, desenha,
escreve, lê. Na ação, a criança se constrói enquanto
ser particular, vivenciando experiências, trocas,
relaciona-se com o mundo e com as pessoas.
(FERREIRA, 2000, p. 90).

Já com relação aos movimentos do
corpo
humano,
segundo
(NETO
SANCHES, LUIZ):

“Capacidades, habilidades, noções e princípios de
treinamento. Nesse bloco, são tematizadas as
categorias de movimento (estabilização, manipulação
e locomoção), as capacidades recorrentes para a
realização
combinações

dos
e

movimentos,

suas

manifestações

em

possíveis
habilidades

Camila Andreia Cunha de Souza
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especializadas. São tratadas também certas noções
que permitem compreender e vivenciar os princípios
do processo de treinamento de habilidades motoras,
como a tomada de decisão (saber quando e como
fazer) e o nível de execução (economia de energia
nos movimentos), com práticas significativas)”, sendo
assim, é possível o brincar nas aulas de educação
infantil, porém, afirmo que é necessária a presença de
uma especialista para que se possa trabalhar a
complexidade e integralidade que possui a Educação
Física escolar.

8.3 Educação Física Infantil

O movimentar-se na educação infantil é
muito importante para que a criança explore suas
habilidades, por este motivo todo movimento nesta
fase

contribui

para

seu

desenvolvimento

harmonioso. Com a necessidade de movimentar o
corpo constantemente, as crianças devem ser
estimuladas desde a primeira infância.
Camila Andreia Cunha de Souza
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A educação física se torna imprescindível
nesta modalidade de ensino, haja visto que a
criança está no auge do seu desenvolvimento, não
falando apenas no sentido motor, mas também
afetivos e intelectuais, sem esquecer é claro da
linguagem corporal que é de suma importância.
A escola infantil, é o ambiente, é o foco onde
na maioria das vezes é a única oportunidade que a
criança tem para se conhecer, se expressar,
socializar, aprender a identificar seus limites,
conhecer seus medos, passar por desafios motores
que ajudará no seu crescimento e desenvolvimento
de forma prazerosa, por isso a necessidade do
profissional adequado.
Jogos

são

apenas

jogos

quando

desenvolvidos sem o devido conhecimento e estudo
do seu fundamento. Salientando que, devem ser
respeitadas as fases de desenvolvimento de cada
um, a criança ter a idade adequada para uma
determinada

fase,

não

significa

que

esteja

preparada para determinado movimento ou que já
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não o tenha ultrapassado, pois a maturação é
individual.
Neste momento (0 a 6 anos) é o período em
que a criança sai da fase do individualismo e passa
para a vivência em grupo.
Por Piaget este período de desenvolvimento
pleno é denominado como pré-operatório, onde a
criança utiliza bastante sua criatividade, se dedica
as atividades e transmite sua realidade para o
brinquedo ou atividade desenvolvida. Relaciona-se
com outras crianças, se adapta as regras, aprende
a

compartilhar

e

assim

desenvolve

a

psicomotricidade, ou seja, o movimento pensado,
que juntos contribuem significativamente para que
expressem um pensamento que antes era simbólico
através da linguagem.
A

criança

começa

a

construir

seu

conhecimento através da interação com os outros e
com o mundo. A educação física se apresenta
essencial neste momento através de jogos, danças
e brincadeiras dirigidas.

Camila Andreia Cunha de Souza
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8.4 A Formação do Profissional na Escola
Infantil
Para Negrine (1994), o profissional que vai
trabalhar com a educação infantil deve ter uma
formação acadêmica de qualidade. Quanto menor a
criança, mais qualificado este profissional deve ser
e sua formação deve estar embasada em três
pilares: formação teórica, pedagógica e pessoal.
Na formação teórica, as principais teorias a
serem ressaltadas são: o desenvolvimento da
aprendizagem

e

suas

diferentes

linhas

de

metodologia.
Na formação pedagógica é de extrema
importância que o futuro professor possa vivenciar
na prática o que é aprendido na universidade, para
que possa ter uma formação com melhor qualidade,
isto é, compartilhar experiências com o professor
formado no período do seu estágio.
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O terceiro pilar que é a formação pessoal é o
meio que vai complementar a formação deste
profissional. Sendo de forma individualizada e não
obrigatória,
estarão

desta

forma

preparados

alguns

para

profissionais

trabalhar

com

a

expressividade corporal, que se caracteriza em um
trabalho de práticas corporais onde o objetivo é o
“brincar”,

porém

não

capacitados

para

o

desenvolvimento motor, sendo esta tarefa do
professor especialista em Educação Física.

8.5 A Educação Física Escolar
Segundo (Darido, 2003), “Os objetivos e as
propostas educacionais da Educação Física foram
se modificando ao longo deste último século, e todas
estas tendências, de algum modo, ainda hoje
influenciam a formação do profissional e as práticas
pedagógicas dos professores de Educação Física.
A inclusão da Educação Física oficialmente na
escola ocorreu no Brasil ainda no século XIX, em
1851, com a reforma Couto Ferraz, embora a
Camila Andreia Cunha de Souza
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preocupação com a inclusão de exercícios físicos, na
Europa, remonte ao século XVIII, com Guths Muths,
J.J. Rosseau, Pestalozzi e outros”.
Sem dúvidas foi um ganho a inclusão da
disciplina em aulas regulares, apesar de sabermos
que eram fora do período de aula, sendo assim, a
criança deveria retornar a escola no contra turno para
realizá-las. Após a aprovação da reforma do
secundário e primário, a dança e ginástica também
passaram a ser obrigatórias respectivamente, logo
após houve uma recomendação por Rui Barbosa
para que fosse obrigatória para ambos os sexos em
Escolas tidas como normais.
A partir de meados da década de 30, a
concepção dominante da Educação Física é calcada
na perspectiva higienista. Nela, a preocupação
central é com hábitos de higiene e saúde,
valorizando o desenvolvimento do físico e da moral,
a partir do exercício. (Darido, 2003).
No início do século XX, foi sistematizada a
ginástica na escola e surgiu os métodos ginásticos
fornecendo assim, elementos para aprimorar o físico
Camila Andreia Cunha de Souza
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dos indivíduos. Já no modelo militarista, os objetivos
da Educação Física estavam ligados a formação de
uma geração que suportasse guerra, combate, luta e
por assim dizer, “excluir” os incapacitados.
Ambas as concepções higienista e militarista
da Educação Física consideravam-na como disciplina
essencialmente prática, não necessitando, portanto,
de uma fundamentação teórica que lhe desse suporte.
Por isso, não havia distinção evidente entre a
Educação Física e a instrução física militar. (Darido,
2003)
Passadas as grandes guerras e a fixação do
modelo Escola Nova com abordagem contrária à
escola tradicional, inicia-se a instauração do respeito
a criança como indivíduo, com princípio de escola
democrática e utilitária, que acredita-se no aprender
fazendo.
O discurso predominante na Educação Física
passa a ser: “A Educação Física é um meio da
Educação” e passa a ser considerada como única
capaz de proporcionar a educação integral. (Darido,
2003)
Camila Andreia Cunha de Souza
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Contudo, foi com o passar do tempo e a
exposição do pensamento pedagogicista que foi se
alterando a prática da Educação Física e postura do
professor, este movimento passou a ser limitado na
década de 60 a partir da instalação da ditadura militar
em nosso país.
Quando o Brasil dá-se conta da ascenção do
esporte, o governo militar passa a investir fortemente,
com a intenção de tornar a Educação Física a
responsável pela promoção do país através de
vitórias em competições, transparecendo assim um
clima de desenvolvimento prosperidade.
A frase mais conhecida dessa época é
“Esporte é saúde”. De acordo com o Coletivo de
Autores (1992), a influência do esporte no sistema
educacional é tão forte que não é o esporte da escola,
mas sim o esporte na escola. O esporte é, para essa
fase, o objetivo e o conteúdo da Educação Física
escolar e estabelece uma nova relação passando de
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professor – instrutor para professor – treinador.
(Darido, 2003)
Neste momento entendemos a seleção dos
mais habilidosos, o papel centralizador do professor e
a repetição mecânica do movimento esportivo como
prática. Partindo contra esse momento da Educação
Física na escola, a Coordenadoria de Estudos e
Normas Pedagógicas de São Paulo (CENP, 1990)
considera que a partir do momento que as crianças
deveriam executar os movimentos ao mesmo tempo
mecanicamente
desconsiderando

e

no
os

mesmo

ritmo,

conhecimentos

estavam

prévios

e

impondo valores culturais e sociais bem distantes de
sua realidade.
É nesse

período

que,

em

função

da

necessidade da melhoria do rendimento do alunoatleta, há um aumento no número de pesquisas e de
publicações relacionadas à fisiologia do exercício, à
biomecânica e a teoria do treinamento. (Darido, 2003)
Neste momento, a valorização da Educação
Física vem a tona com os conhecimentos produzidos
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através da ciência e a confirmação de sua vocação
ciência da motricidade humana.
9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do estudo, não foi possível identificar o
preparo adequado do professor polivalente para
atuar na área do movimento supervisionado, haja
vista que, possuem um vasto conhecimento
pedagógico com relação a alfabetização, Ciências
Humanas,

História,

entre

outros

conteúdos

formativos, porém, um breve conhecimento quando
se tratade uma formação específica que o qualifique
a substituição de aulas de Educação Física.
Vale ressaltar a conquista e importância da
história da Educação Física escolar, sem sua
valorização e concepção pedagogicista, não seria
possível falarmos hoje sobre a sua instalação na
Educação Infantil e inclusive, por esta razão
podemos falar da participação e prática lúdica e não
a perfeição do movimento.
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Consideramos que a Educação física no
ensino infantil, é de extrema importância, pois é
nesta

fase

que

integralmente,

isto

a

criança
é,

em

se

desenvolve

suas

dimensões:

cognitiva, motora e afetiva-social.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ARTE
Tatiana Borges Alves Garcia

1. INTRODUÇÃO
Este estudo foi elaborado com o objetivo de
enfatizar a importância da Educação Ambiental e o
fazer artístico na Educação Infantil, quando é possível
desenvolver na criança uma série de conhecimentos,
estimulando habilidades e competências, com o
objetivo de somar experiências; abordando aspectos
atitudinais e ambientais.
O ensino da Arte na Educação Ambiental nesta
fase é de essencial importância, deve estar presente
dentro de todos os níveis educacionais, minimizando
os problemas do planeta e protegendo o meio
ambiente, possibilitando à criança desenvolver o
pensamento com relação á natureza garantindo a
conscientização seguida de melhor qualidade de vida
para o futuro da humanidade.
Como mudar o ambiente em que vivemos,
contribuindo com o artístico na preservação da
natureza?
Tatiana Borges Alves Garcia
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2. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A ARTE
A Educação Ambiental é um processo, uma
dimensão dada ao conteúdo e a prática da educação
que utiliza os vários conhecimentos, inclusive os da
ecologia

para

promover

a

compreensão

dos

mecanismos da inter-relação natureza -homem em
suas diversas dimensões. A proposta do MEC para os
PCN’s apresenta como um avanço na formação da
educação atual de forma interdisciplinar e ressalta a
necessidade da formação de cidadãos conscientes,
aptos para decidirem e atuarem na realidade sócioambiental, de um modo comprometido com a vida,
com o bem estar de cada um e da sociedade. Para
isso é necessária, mais do que informações e
conceitos, a escola se dispor a trabalhar com atitudes,
com

formação

de

valores,

com

ensino

e

aprendizagem de habilidades e procedimentos, sendo
portanto, um grande desafio para a educação.
A educação escolar é um dos agentes
fundamentais para a divulgação dos princípios da

Tatiana Borges Alves Garcia
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Educação Ambiental que deve ser abordada, de
forma sistemática e transversal, em todos os níveis de
ensino, mas principalmente no ensino infantil onde o
cidadão encontra-se em formação inicial dos seus
conceitos e valores, assegurando a presença da
dimensão ambiental, de forma interdisciplinar, nos
currículos das diversas disciplinas e atividades
escolares. O trabalho de preservação ambiental
dentro

da

Educação

Infantil

tem

um

papel

fundamental, envolvendo o aspecto cognitivo, afetivo
e

social.

preservação

É

importante

transmitir

ambiental

e

noções

conhecimento

de
de

sustentabilidade nessa fase.
De acordo com a teoria de Vygostky a criança
aprende de maneira lúdica e na interação com o
outro; favorecendo a criança e exercendo influências
positivas no seu comportamento.
Atualmente a preservação do meio ambiente é
assunto discutido em diferentes campos e como não
poderia deixar de ser abordado na Educação Infantil.
A LDB, Lei 9394/96, art 29, veio garantir para a
Tatiana Borges Alves Garcia
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Educação Infantil, o desenvolvimento integral da
criança, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, mostrando aqui o papel do
professor como mediador e capaz de sensibilizar a
criança para que ela possa apreciar, criticar, conviver
exercendo a cidadania.
Para a realização deste estudo Marcos Reigota
(1994), Considera que a educação ambiental, como
perspectiva educativa, pode estar presente em todas
as disciplinas, influenciando decididamente para
formar cidadãos, conscientes dos seus direitos e
deveres. A autora Isabel Cristina de Moura Carvalho
(2008), do livro “A Formação do Sujeito Ecológico,
fundamenta-se a estudos que tem como objetivo,
compreender a constituição do campo ambiental. O
pesquisador Valdo Barcelos (2008), aborda sobre
princípios, metodologias tem defendido em suas
várias e criativas publicações, a possibilidade de
construção de um mundo melhor, social ambiental e
ecológico. A Teoria Vygostskiana trata os processos
de

desenvolvimento,

a

criança

desenvolve

Tatiana Borges Alves Garcia
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representações mentais do mundo, através da cultura
e da linguagem.
A chave é mostrar o valor das ações; só assim
os alunos poderão, de fato, se sentir parte do
problema e da solução. Monteiro & Leal (1999), diz
que

compreender

e

defender

o

valor

da

biodiversidade exige o conhecimento da origem da
vida, no planeta , nos perigos eminentes que podem
destrui-las, seja pela ação do homem , ou daquele que
desconhece a importância da preservação das formas
de vida para gerações presentes e futuras. Maragon
(2002) defende que mais cedo o tema Educação
Ambiental for apresentado para as crianças, maiores
as chances de despertar a consciência pela
preservação. Por isso, a educação par uma vida
sustentável deve começar já nos primeiros anos
iniciais escolares.
Por ocasião da Conferência Internacional Rio/92,
cidadãos representando instituições de mais de 170
países assinaram tratados nos quais se reconhece o
papel central da educação para a “construção de um
mundo socialmente justo e ecologicamente equilibrado”,
Tatiana Borges Alves Garcia
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o que requer “responsabilidade individual e coletiva em
nível local, nacional e planetário”. E é isso o que se
espera da Educação Ambiental no Brasil, assumida
como obrigação nacional pela Constituição promulgada
em 1988.

As recomendações, decisões e

tratados

internacionais evidenciam a importância atribuída por
lideranças de todo o mundo para a Educação
Ambiental como meio indispensável para conseguir
criar e aplicar formas cada vez mais sustentáveis de
interação sociedade/natureza e soluções para os
problemas ambientais. Evidentemente, a educação
sozinha não é suficiente para mudar os rumos do
planeta, mas certamente é condição necessária para
isso. Nesse contexto fica evidente a importância de
educar os cidadãos para que possam agir de modo
responsável e com sensibilidade, conservando o
ambiente saudável no presente e no futuro; para
saibam exigir e respeitar seus direitos e do próximo.
A preocupação em relacionar a educação com
a vida do aluno seu meio, sua comunidade — não é
novidade. Ela vem crescendo especialmente desde a
Tatiana Borges Alves Garcia
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década de 60 no Brasil. Exemplo disso são atividades
como os “estudos do meio”. Porém, a partir da década
de

70,

com

o

crescimento

dos

movimentos

ambientalistas, passou-se a adotar explicitamente a
expressão “Educação Ambientais” para qualificar
iniciativas de universidades, escolas, instituições
governamentais e não-governamentais por meio das
quais se busca conscientizar setores da sociedade
para as questões ambientais. Um importante passo foi
dado com a Constituição de 1988, quando a
Educação Ambiental se tornou exigência a ser
garantida pelos governos federais, estaduais e
municipais (artigo 225, § 1o, VI). Neste final de século,
de acordo com o depoimento de vários especialistas
que vêm participando de encontros nacionais e
internacionais, o Brasil é considerado um dos países
com maior variedade de experiências em Educação
Ambiental, com iniciativas originais que, muitas vezes,
se associam a intervenções na realidade local.
Portanto, qualquer política nacional, regional ou local
que se estabeleça deve levar em consideração essa
riqueza de experiências, investir nela, e não inibi-la ou
Tatiana Borges Alves Garcia
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descaracterizar sua diversidade. Segundo o RCNEI (
Referencial Curricular Nacional na Educação Infantil).
No Brasil, existe uma lei específica que trata da
Educação Ambiental. A lei nº 9795 de 27 de abril de
1999, dispõe sobre a educação ambiental, instituindo
a política nacional de educação ambiental. No dia 05
de junho comemora-se o Dia Mundial do Meio
Ambiente e da Ecologia.
A Educação Ambiental deve estar presente
dentro de todos os níveis educacionais, com o
objetivo de atingir todos os alunos em fase escolar
inclusive os alunos da educação infantil. Segundo
Morin (2000), “Os professores podem desenvolver
projetos ambientais e trabalhar com concerto e
conhecimentos

voltados

para

a

preservação

ambiental e uso sustentável dos recursos naturais [...].
Para Marangon (2002), a Educação Ambiental
é aquela destinada a desenvolver nas pessoas
conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas para
a preservação do meio ambiente. No artigo 225,
parágrafo 1º, inciso VI da Constituição Federal de
1988, determina que a educação ambiental deve ser
Tatiana Borges Alves Garcia
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promovida em todos os níveis \de ensino e a
conscientização pública para preservação do meio
ambiente, dispositivo regulamentado pela lei 9795/99,
que institui a política nacional de educação ambiental.
Segundo o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil, a Educação Ambiental é um direito
para todos, ela deve tratar as questões globais
críticas, suas causas e inter-relações em uma
perspectiva sistêmica, em seu contexto social e
histórico. Portanto a educação ambiental é uma causa
que se relaciona com outras causas da humanidade,
como a justiça social, direitos humanos e paz. Envolve
a sensibilidade, ética e o amor etc. A sociedade cada
vez mais consumista traz consigo a concepção de que
tudo aquilo que não pode ser utilizado é lixo e como
tal, deve ser jogado fora.
[...] Entretanto, vê-se que o lixo é rico
e que alguns materiais podem e
devem ser de alguma forma
reaproveitada, evitando assim, o
acelerado processo de degradação do
planeta. Mas para isto, é primordial
que
haja
uma
mudança
de
comportamento e atitude, resultados
estes, alcançados inicialmente por
meio de uma conscientização da
Tatiana Borges Alves Garcia
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necessidade
de
(MORIN, 2000).

mudança

[...].

Entender não basta, é preciso ter atitude. E,
neste sentido, acredita-se que pequenas atitudes,
como o trabalho com sucata (materiais como papelão,
pets, latas, rolinhos de papel higiênico, entre outros)
após ter sido utilizado podem fazer grandes
diferenças em prol da proteção ambiental pode
também. No âmbito educacional, se tornar uma
importante estratégia pedagógica que contribui no
desenvolvimento da criatividade, da coordenação
motora,

do

relacionamento

interpessoal,

da

necessidade de conscientização e preservação do
meio ambiente, dentre vários outros aspectos
educacionais relevantes para a formação e o
equilíbrio do futuro adulto (MORIN, 2000).
A

conservação

do

meio

ambiente

e

a

manutenção de sua saúde são os pontos mais
importantes para a sobrevivência humana, animal e
vegetal. A saúde dos mares, rios e florestas, afeta várias
populações de animais e vegetais, prejudicando todo o

ecossistema. Os rios sofrem com a degradação
Tatiana Borges Alves Garcia
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através da poluição de esgoto residencial e industrial,
e somente a espécie humana é capaz de reverter
esse quadro. (MORIN, 2000).

3. COMO MUDAR O MUNDO COM ARTE NA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO
INFANTIL– IMPORTÂNCIA E REFLEXÕES.

O papel da Educação Ambiental na Educação
Infantil è fundamental para trabalhar valores com as
crianças, para transformarem suas atitudes perante o
meio ambiente Seguindo a tradução popular que se
diz: serem as crianças o futuro do nosso pais; deve se
considerar que as crianças apreciam o contato com a
natureza, plantas bichos, árvores etc; qualquer ser
vivo é admirado por elas, isso deve ser aproveitado o
máximo, possibilitando atividades lúdicas , interativas
e o contato direto com o meio ambiente , construindo
valores, esclarecendo junto ás crianças fenômenos da
natureza e da sociedade.

Tatiana Borges Alves Garcia
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As práticas adotadas nas instituições de ensino
de Educação Infantil têm despertando interesse e
imaginação e a capacidade da criança pequena para
conhecer questões significativas e compreendê-las de
forma consciente; manifestando opiniões próprias e
contribuindo

com

a

preservação

do

planeta.

A

construção da personalidade moral da criança, com
base na teoria piagetiana, ou seja, nas relações de
cooperação e respeito mútuo, se torna suporte para o
desenvolvimento das virtudes que são necessárias para
a transformação da sociedade e de sua forma de
perceber, compreender e lidar com o meio ambiente.. A
educação Ambiental já faz parte da educação de base.
As crianças além de levarem esse ensinamento para
suas, também aplicam o que sabem dentro de casa e
ajudam os pais nesse papel tão importante para o
planeta. A educadora Berenice G. Admans, criadora do
livro Coletânea de Práticas da Educação Ambiental de
2011, relata:
[...] Se realmente somos os animais
mais inteligentes da terra chegou a
hora de provar . Provar que pela
inteligência a mesma que promoveu o
Tatiana Borges Alves Garcia
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caos, é capaz de uma reforma geral
pela mudança do mundo , deixando o
que está bom e excluindo o que está
mal . Seria um começo. Seria o mínimo
a fazer por essa divina esfera que nos
permite
experimentar
essa
maravilhosa viagem que se chama
vida. Então ...Ou mudamos para viver
para simplesmente , consumi-la. A
escolha ... É de cada um! [...].

Trabalhar com crianças através das atividades
recreativas com sucata, construindo instrumentos
musicais em uma aula de arte é uma grande
oportunidade pra que o docente em sala de aula
desperte o senso crítico com o objetivo de consciência
da educação ambiental. Essa forma, por meio das
vivências e brincadeiras musicais, é possível também
trabalhar junto as crianças alguns conceitos ligados à
importância da necessidade da preservação e o cuidado
com o meio ambiente, relativos à vida na cidade e no

dia-a-dia de seus moradores. Esses materiais
recicláveis, que fazem parte do cotidiano das crianças
e que iriam parar no lixo, ou, na melhor das hipóteses,
seriam encaminhados para a reciclagem, ao se
transformarem em brinquedo-sucata que passam ter
Tatiana Borges Alves Garcia
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outro significado para os pequenos. A educação
ambiental é um processo participativo, onde o
educando assume o papel de elemento central do
processo
participando

ensino

/aprendizagem

ativamente

no

pretendido

diagnóstico

dos

problemas ambientais e busca de soluções, sendo
preparado como agente transformador.
“O desafio da Educação Ambiental, vai além de
encontrar “certo ou errado”, ‘culpados e inocentes’,
mas circunscreve-se na necessidade de reconhecer a
limitação das potencialidades da educação ambiental
(...) (MAFFESOLI, 1995).
Segundo ainda o mesmo autor, o grande
desafio da Educação Ambiental está em não dar
ênfase a preservação do meio ambiente apenas no
dia mundial do meio ambiente (5 de junho), mas
proporcionar

uma

mudança

realmente

comportamental. No âmbito da Educação Ambiental
para Educação Infantil, acrescenta aquisições de
conhecimentos, habilidades, atitude se competências,
venha permeada pela construção de valores e devem

Tatiana Borges Alves Garcia
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ser voltados pra a proposição de soluções que atuem
nas causas dos problemas do planeta.
Segundo Sato e Tamaio (2000), (...) o primeiro
passo para a preservação do meio ambiente está
relacionado com o caráter entrelaçado do ser humano
com a natureza (...).
Sustentabilidade é um termo usado para definir
ações e atividades humanas que visam suprir as
necessidades atuais dos seres humanos, sem
comprometer o futuro das próximas gerações. Ou
seja, a sustentabilidade está diretamente relacionada
ao desenvolvimento econômico e material sem
agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais
de forma inteligente para que eles se mantenham no
futuro. Seguindo estes parâmetros, a humanidade
pode garantir o desenvolvimento sustentável.
Ações relacionadas a sustentabilidade

3. Exploração dos recursos vegetais de florestas e
matas de forma controlada, garantindo o replantio
sempre que necessário.

Tatiana Borges Alves Garcia
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4. Preservação total de áreas verdes não
destinadas a exploração econômica.
5.

Ações que visem o incentivo a produção e

consumo de alimentos orgânicos, pois estes não
agridem a natureza além de serem benéficos à saúde
dos seres humanos;
6.

Exploração dos recursos minerais (petróleo,

carvão, minérios) de forma controlada, racionalizada
e com planejamento.
7.

Uso de fontes de energia limpas e renováveis

(eólica, geotérmica e hidráulica) para diminuir o
consumo de combustíveis fósseis. Esta ação, além de
preservar as reservas de recursos minerais, visa
diminuir a poluição do ar.
8.

Criação de atitudes pessoais e empresárias

voltadas para a reciclagem de resíduos sólidos. Esta
ação além de gerar renda e diminuir a quantidade de
lixo no solo, possibilita a diminuição da retirada de
recursos minerais do solo.
9.

Desenvolvimento da gestão sustentável nas

empresas para diminuir o desperdício de matéria-

Tatiana Borges Alves Garcia
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prima e desenvolvimento de produtos com baixo
consumo de energia.
10. Atitudes voltadas para o consumo controlado de
água, evitando ao máximo o desperdício. Adoção de
medidas que visem a não poluição dos recursos
hídricos, assim como a despoluição daqueles que se
encontram poluídos ou contaminados.
A adoção de ações de sustentabilidade garante
a médio e longo prazo um planeta em boas condições
para o desenvolvimento das diversas formas de vida,
inclusive a humana. Garante os recursos naturais
necessários

para

as

próximas

gerações,

possibilitando a manutenção dos recursos naturais
(florestas, matas, rios, lagos, oceanos) e garantindo
uma boa qualidade de vida para as futuras gerações.
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UMA ANÁLISE SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA
BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

Cecy Leite Alves Carreta

RESUMO

A educação inclusiva está cada vez mais presente nas
escolas do Brasil e para que essa educação inclusiva
realmente aconteça é essencial que os professores
tenham subsídios (legais) para o desenvolvimento
dessa educação, acredita-se que umas das formas de
se oferecer esse subsídio é que a Base Nacional
Comum Curricular apresente aspectos que contribua
para esse subsídio, visto que é um documento norteador
e curricular para todas as escolas do país. Diste disso, a
presente pesquisa tem como objetivo investigar como a
Base Nacional Comum Curricular (2017) aborda
exigências e orientações para o desenvolvimento efetivo
da educação inclusiva. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa que utilizou como método a análise de
conteúdo de acordo com a visão defendida por Bardin
(2011). Foram retirados trechos da Base Nacional
Comum Curricular e relacionados com pesquisas que
apresentam aspectos para que a educação inclusiva
realmente aconteça. Os resultados obtidos foram muito
significativos, visto que a Base Nacional Comum
Cecy Leite Alves Carreta
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Curricular (2017) oferece subsídios sucintos para que os
professores promovam uma Educação inclusiva,
entretanto acredito que poderia apresentar mais
orientações e subsídios para esses professores,
considerando que todas as escolas têm a obrigação de
utilizar o documento para nortear suas atividades.
Palavras-chave: Educação inclusiva; Educação Básica;
Base Nacional Comum Curricular.

ABSTRACT

Inclusive education is increasingly present in schools in
Brazil and for this inclusive education to be really
important is that teachers have (legal) subsidies for the
development of this education, it is believed that the
ways to benefit from this subsidy is that a National
Curricular Common Base presents effects that contribute
to this subsidy, since it is a national document and
curriculum for all the schools of the country. Thus, a
research aims to investigate a National Common
Curricular Base (2017) and addresses the guidelines for
the effective development of inclusive education. It is a
qualitative research that uses as a method a content
analysis according to a view defended by Bardin (2011).
They were excluded from the National Curricular
Common Base and related to the presentation of aspects
for an inclusive education actually happen. The results
were very demographic, since the National Curricular
Cecy Leite Alves Carreta
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Common Core (2017) made the subsidies succinct for
teachers who promote an inclusive education, and who
can be presented and considered as more, considering
that all schools have an obligation to use the document
to guide their activities.
Keywords: Inclusive education;
National Common Curricular Base.

Basic

education;

INTRODUÇÃO

A Educação inclusiva está presente nas escolas
do país e vem se desenvolvendo significativamente
mundialmente, recebendo um reconhecimento como
política educacional principalmente no Brasil na década
de 90. Ao se considerar que a escola deve proporcionar
equidade a todos os alunos independente de condições
socioeconômicas,

raciais,

culturais

ou

de

desenvolvimento, possuindo a obrigação de se adaptar
para um atendimento de qualidade para todos os alunos.
Com isso, a Educação Inclusiva tem como intuito uma
escola que propicie acesso e permanência para todos
os alunos.

Cecy Leite Alves Carreta

1663

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

Com base nas informações supracitadas, se pode
perceber a necessidade das escolas oferecem subsídios
para que a educação inclusiva realmente aconteça,
entretanto além da escola, os documento oficiais devem
amparar (legal) essas escolas para o desenvolvimento
efetivo dessa educação. Posto isso, esse trabalho terá
um olhar voltado para a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) (2017), uma vez que é um documento
normativo, que estabelece o conjunto de aprendizagens
essenciais que todos os estudantes da Educação Básica
devem desenvolver ao longo dessa etapa. O documento
contribui para uma formação humana integral e voltada
para uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.
(BRASIL, 2017).
Diante disto, essa pesquisa tem como objetivo
investigar como a BNCC (2017) aborda exigências e
orientações

para

o

desenvolvimento

efetivo

da

educação inclusiva. Uma vez que no decorrer da BNCC
(2017) é apresentada como uma de suas principais
funções uma formação integral voltada para uma
sociedade inclusiva. Então, para que essa formação seja
Cecy Leite Alves Carreta
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desenvolvida se acredita que o documento em seu
decorrer deve apresentar aspectos que contribuam para
esse desenvolvimento.
A pesquisa trata-se de uma pesquisa qualitativa
que utilizará como método a análise de conteúdo a partir
da visão defendida por Bardin (2011). Segundo Bardin
(2011)

a

análise

de

conteúdo

não

necessita

obrigatoriamente da etapa de categorização, então
nesta pesquisa não foi desenvolvida essa etapa.
Entretanto, todas as outras etapas foram respeitadas e
desenvolvidas no decorrer da pesquisa.

1. BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
(2017) é um documento normativo, que estabelece o
conjunto de aprendizagens essenciais que todos os
estudantes da Educação Básica devem desenvolver ao
longo dessa etapa. A BNCC (2017) está instruída por
princípios éticos, políticos e estéticos, os quais
Cecy Leite Alves Carreta
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contribuem para uma formação humana integral, voltada
para a construção de uma sociedade justa, democrática
e inclusiva. A BNCC (2017) tem como uma de suas
principais funções garantir aos estudantes do país o
desenvolvimento de dez competências gerais, que
serão apresentadas no decorrer desse texto, as quais
lhes

asseguram

os

direitos

a

aprendizagem

e

desenvolvimento.
O documento em questão tem duas noções
fundamentais, a primeira é a ideia de que “as
competências e diretrizes são comuns, os currículos são
diversos” (BRASIL, 2017, p. 11), visto que com a BNCC,
apenas

sessenta

por

certo

dos

currículos

são

padronizados; a segunda, pautada na Lei de Diretrizes
e Bases indica que o documento deve conter
aprendizagens essenciais, não se limitando meramente
a conteúdos mínimos a serem ensinados.
A BNCC (2017) define competência como a
mobilização de conhecimentos, atitudes e valores a fim
de resolver situações complexas da vida cotidiana,

Cecy Leite Alves Carreta
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exercendo o pleno exercício da cidadania e da vida
profissional.
As dez competências gerais da Educação Básica
apresentadas pelo documento são: (1) Valorizar e
utilizar os conhecimentos historicamente construídos
sobre o mundo físico, social, cultural e digital para
entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e
colaborar para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva (BRASIL, 2017, p. 9); (2)
Exercitar

a

abordagem

curiosidade
própria

das

intelectual

e

ciências,

recorrer
incluindo

à
a

investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação
e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar
hipóteses, formular e resolver problemas e criar
soluções

(inclusive

tecnológicas)

com

base

nos

conhecimentos das diferentes áreas (BRASIL, 2017, p.
9); (3) Valorizar e fruir as diversas manifestações
artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também
participar de práticas diversificadas da produção
artístico-cultural (BRASIL, 2017, p. 9); (4) Utilizar
diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora,
Cecy Leite Alves Carreta
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como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital
–, bem como conhecimentos das linguagens artística,
matemática e científica, para se expressar e partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos em
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao
entendimento

mútuo

(BRASIL,

2017,

p.

9);

(5)

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de
informação e comunicação de forma crítica, significativa,
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo
as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar
informações,

produzir

conhecimentos,

resolver

problemas e exercer protagonismo e autoria na vida
pessoal e coletiva (BRASIL, 2017, p. 9); (6) Valorizar a
diversidade de saberes e vivências culturais e apropriarse de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem
entender as relações próprias do mundo do trabalho e
fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao
seu projeto de vida, com liberdade, autonomia,
consciência crítica e responsabilidade (BRASIL, 2017, p.
9); (7) Argumentar com base em fatos, dados e
informações confiáveis, para formular, negociar e
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que
Cecy Leite Alves Carreta
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respeitem e promovam os direitos humanos, a
consciência socioambiental e o consumo responsável
em âmbito local, regional e global, com posicionamento
ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e
do planeta (BRASIL, 2017, p. 9); (8) Conhecer-se,
apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional,
compreendendo-se

na

diversidade

humana

e

reconhecendo suas emoções e as dos outros, com
autocrítica e capacidade para lidar com elas (BRASIL,
2017, p. 10); (9) Exercitar a empatia, o diálogo, a
resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos
humanos, com acolhimento e valorização da diversidade
de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes,
identidades,

culturas

e

potencialidades,

sem

preconceitos de qualquer natureza (BRASIL, 2017, p.
10); (10) Agir pessoal e coletivamente com autonomia,
responsabilidade,
determinação,

flexibilidade,

tomando

decisões

resiliência
com

base

e
em

princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis
e solidários (BRASIL, 2017, p. 10).
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2. EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL

Na década de 90 a educação inclusiva vem se
desenvolvendo no país com o reconhecimento da
Educação Inclusiva como política educacional de
prioridade na maioria dos países, inclusive no Brasil.
A escola tem como uma das suas principais
funções proporcionar equidade para todos os alunos
independe de sua condição socioeconômicas, raciais,
culturais

ou

de

desenvolvimento,

assumindo

a

responsabilidade de acolher e de adaptar para
proporcionar um atendimento de qualidade para todos
os alunos. (UNESCO, 1994).
A Educação Inclusiva visa uma escola que
proporcione acesso e permanência a todos os alunos,
oferecendo subsídios para fortalecer a aprendizagem e
a remoção de barreiras de aprendizagem criadas por
atos discriminatórios.

Cecy Leite Alves Carreta
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Cabe enfatizar, porém, que Educação
Inclusiva não consiste apenas em
matricular o aluno com deficiência em
escola ou turma regular como um
espaço
de
convivência
para
desenvolver sua ‘socialização’. A
inclusão escolar só é significativa se
proporcionar
o
ingresso
e
permanência do aluno na escola com
aproveitamento acadêmico, e isso só
ocorrerá a partir da atenção às suas
peculiaridades de aprendizagem e
desenvolvimento.
(GLAT;
PLESTSCH; FONTES, 2007, p. 344345).

Para as escolas se tornarem inclusiva existem
diversos desafios, entre eles é a formação de
professores e equipe gestora para um atendimento
adequado

para

proporcionar

uma

educação

de

qualidade para esses alunos. Além disso, é importante
uma adequação na estrutura, organização, projeto
político-pedagógico,

recursos

didáticos,

práticas

avaliativas, metodologias e estratégias de ensino
pertencentes à escola.

Cecy Leite Alves Carreta
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2.1.

Educação inclusiva como política
pública

O estado criou em 1950 órgãos voltados para o
atendimento a pessoas “portadora de necessidades
especiais” com o objetivo de, segundo Souto (2014)
sensibilizar a sociedade para o encaminhamento desses
sujeitos para instituições particulares. Em 1957 foram
introduzidas

diversas

campanhas,

entre

elas:

Campanha para a Educação de Surdos e Mudos;
Campanha Nacional de Reabilitação de Deficientes
Mentais; Campanha Nacional de Reabilitação de
Deficientes de Visão.
A Lei de Diretrizes e Bases veio reforçar as
políticas publicas prevendo a necessidade de um
tratamento adequado para os alunos com necessidades
educativas especiais. Em 1978 foi adicionada uma
emenda a constituição federal a favor de pessoas com
deficiência, assegurando o direito à melhoria de
condições

social

e

econômica,

garantindo

uma

Cecy Leite Alves Carreta
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educação especial e gratuita, preferencialmente na rede
regular de ensino.
O ano de 1981 foi marcado como o ano
internacional das pessoas com deficiência, tendo o
apoio da Organização das Nações Unidas (ONU), esse
ano teve o almejo a igualdade de oportunidade para
todos. Esse foi um ano muito importante pois repercutiu
desdobramentos no Brasil, contribuindo para a formação
de diversos planos: Plano de Ação da Comissão
Internacional de Pessoas Deficientes (1981); Plano
Nacional de Ação da Comissão Internacional de
Pessoas Deficientes (1981); Plano Nacional de Ação
Conjunta para a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência (1985).
Esses
traduzida

na

planos
ruptura

provocaram
com

uma

uma

mudança,

perspectiva

de

benevolência, e na adoção de uma posição política,
centrada na garantia de direitos e de acesso a cidadania,
para as pessoas portadoras de necessidades especiais.
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Atualmente, a “educação inclusiva” faz parte de
todas

as

escolas

do

país,

existem

diversas

especializações e cursos de extensões que abordam o
assunto, sempre visando a influsão efetiva dos alunos
nas escolas, entretanto para que essa educação
aconteça plenamente ainda há muitas barreiras a serem
vencidas, entretanto, a principal barreira é a ser vencida
é vencer o preconceito e a formação de professores para
desenvolverem a educação de forma adaptada para
todos os alunos.

3. METODOLOGIA

A pesquisa trata-se de uma pesquisa qualitativa,
visto que, segundo Ludke e André (1996) a pesquisa
qualitativa abrange o alcance de dados descritivos,
apanhados no contato do pesquisador com a situação
estudada, em nosso caso, será o contato com a Base
Nacional Comum Curricular, a pesquisa qualitativa
enfatiza mais o processo do que o produto e se
preocupa em retratar a perspectiva dos participantes. A
Cecy Leite Alves Carreta
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pesquisa qualitativa supõe o contato direto e prolongado
do pesquisador com o ambiente e a situação que está
sendo investigada, via de regra, por meio do trabalho
intensivo de campo.
A pesquisa utilizará como método a análise de
conteúdo, visto que a análise de conteúdo proposta por
Bardin (2011).
Um conjunto de técnicas de análise das
comunicações

visando

obter

por

procedimentos

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que
permitam a inferência de conhecimentos relativos às
condições de produção/recepção (variáveis inferidas)
dessas mensagens.
Ainda segundo Bardin (2011, p. 48), são
elementos da análise de conteúdo “[...] todas as
iniciativas que, a partir de um conjunto de técnicas
parciais,

mas

explicitação

e

complementares,
sistematização

do

consistam

na

conteúdo

das

mensagens e da expressão deste conteúdo [...]”.
Cecy Leite Alves Carreta
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A finalidade da análise de conteúdo, conforme
Bardin

(2011),

é

realizar

deduções

lógicas

e

fundamentadas, relacionadas à origem das mensagens
investigadas (o emissor e o seu contexto, ou os efeitos
dessas mensagens).
O analista possui a sua disposição (ou cria) todo
um jogo de operações analíticas, mais ou menos
adaptadas à natureza do material e à questão que
procura resolver. Pode utilizar uma ou várias operações,
em complementariedade, de modo a enriquecer os
resultados, ou aumentar a sua validade, aspirando
assim

a

Qualquer

uma

interpretação

análise

objetiva

final
procura

fundamentada.
fundamentar

impressões e juízos intuitivos, por meio de operações
conducentes a resultados de confiança.
O método da análise de conteúdo consiste na
organização

da

análise,

na

codificação,

na

categorização (etapa não obrigatória) e na inferência.

4. A ANÁLISE DA BNCC
Cecy Leite Alves Carreta
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A BNCC (2017) apresenta dez competências
gerais da base nacional comum curricular, sendo que a
primeira cita a educação inclusiva, “valorizar e utilizar os
conhecimentos historicamente construídos sobre o
mundo físico, social, cultural e digital para entender e
explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar
para a construção de uma sociedade justa, democrática
e inclusiva” (BRASIL, 2017, p. 9). Esse trecho está
relacionado a equidade de direitos, considerando todas
as pessoas presentes na sociedade, esse tipo de
competência torna-se importante para que a sociedade
em que todos tenham seus direitos garantidos.
A décima competência é “agir pessoal e
coletivamente
flexibilidade,

com

autonomia,

resiliência

e

responsabilidade,

determinação,

tomando

decisões com baseiem princípios éticos, democráticos,
inclusivos, sustentáveis e solidários” (BRASIL, 2017, p.
10). Essa competência considera a importância da
autonomia da pessoa, ou seja, a escola deve possuir
subsídios para a autonomia de seus educandos,
Cecy Leite Alves Carreta
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proporcionando

total

acesso

e

permanência

no

ambiente escolar.
A BNCC (2017) em diversos momentos defende
a autonomia e respeito à diferença dos estudantes, além
disso, o documento foi desenvolvido baseado em
documentos

primordiais

para

a

implantação

da

Educação Inclusiva no Brasil, sendo eles: a constituição
federal e a LDB.
A BNCC (2017) também ressalta a importância de
se considerar a educação inclusiva na formulação dos
currículos, “essas decisões precisam, igualmente, ser
consideradas na organização de currículos e propostas
adequados às diferentes modalidades de ensino
(Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos,
Educação do Campo, Educação Escolar Indígena,
Educação Escolar Quilombola, Educação a Distância),
atendendo-se às orientações das Diretrizes Curriculares
Nacionais” (BRASIL, 2017, p. 17).
A Educação Inclusiva é uma demanda social
presente nas escolas atuais, então os documentos
Cecy Leite Alves Carreta
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norteadores para a educação devem oferecer subsídios
para que os professores possam se pautar para o
desenvolvimento efetivo desses alunos em salas de aula
regulares,

visto

que

a

constituição

prevê

o

desenvolvimento dessa formação em salas de aula
regulares. Entretanto, acredito que a BNCC (2017)
poderia

direcionar

uma

seção

para

apresentar

orientações para a educação inclusiva, além disso,
deveria apresentar direcionamentos para que os
professores buscassem formações continuadas.
Acredito que os documentos oficiais deveriam dar
uma atenção maior a educação inclusiva, apresentando
textos e orientações para esses docentes, além disso,
espera-se
professores

que
em

esses
relação

documentos
ao

respalde

os

desenvolvimento

de

atividades adaptadas, quando necessárias, e avaliações
de acordo

com a dificuldade apresentada pelo

estudante. A BNCC (2017) de certa forma direciona a
responsabilidade desses desenvolvimentos para os
currículos de cada município, visto que afirma da
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necessidade desse assunto nos currículos, mas não
desenvolve em seu decorrer o assunto.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A BNCC (2017) oferece subsídios sucintos para
que os professores promovam uma Educação inclusiva,
entretanto acredito que poderia apresentar mais
orientações e subsídios para esses professores,
considerando que todas as escolas têm a obrigação de
utilizar o documento para nortear suas atividades.
Ademais, uma formação adequada para os
professores direcionados a essa educação torna-se
essencial para que essa educação seja efetivamente
proporcionada, então acredito também que o documento
deveria prever e incentivar essa informação.
Por fim, a educação inclusiva ainda tem um longo
caminho para ser desenvolvida de forma integral em
todas as escolas do país, entretanto esse caminho vem
Cecy Leite Alves Carreta
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sendo traçado e direcionado para a sua efetivação em
todas as escolas.
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DE
PRODUÇÃO

DE

TEXTO

NO

ENSINO

FUNDAMENTAL

Paulo Henrique Tavares

A produção de texto muitas vezes é vista como
uma grande vilã. Para alguns alunos é um castigo,
escrever um texto. Ter que escrever várias e várias
linhas, pensar em um enredo, dar asas à imaginação,
usar sua criatividade, ter um número mínimo de linhas
ou de palavras, tudo isso assusta muito alguns alunos.
Para alguns docentes, infelizmente, é uma válvula de
escape. Num dia em que os alunos não se comportaram,
ou que acabaram a tarefa mais cedo, é proposta a
atividade de produção de texto. Seja de própria autoria,
ou uma cópia simples. Pelo motivo de muitas vezes
estar atrelado a um castigo, ou há algo muito trabalhoso,
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a produção de texto vêem assombrando alunos desde
pequenos.
Quando é a idade exata de se começar a
trabalhar produção de textos com os alunos?
Não existe uma idade exata. Como já vimos
anteriormente, a tarefa de produzir textos se inicia muito
cedo, provavelmente junto com a fala na vida das
crianças. As crianças imaginam coisas e vão montando
uma história. Logo, o que podemos perceber é que o
ideal é sempre deixar a imaginação fluir, e assim logo no
início da alfabetização, incentivar os alunos a fazerem
registros de tudo que julgarem relevante.
Logo nos primeiros anos de alfabetização tudo o
que a criança produz já é considerado uma produção de
texto. O Cabeçalho, as cópias das refeições, as listas
dos alunos, uma lista para os pais. Todas essas
pequenas produções são algo novo e fantástico para as
crianças e o professor deve incentivar a criança a
escrever mais e mais.

Paulo Henrique Tavares
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Uma ideia que vem dando certo em algumas
escolas da rede estadual e municipal de São Paulo é
trabalhar com projetos interdisciplinares. Os professores
de todas as matérias se reúnem para decidir sobre o que
irão trabalhar naquele bimestre. Um exemplo seria os
esportes. O professor de Educação Física daria um
embasamento maior aos alunos para que eles tivessem
conteúdo suficiente para desenvolver sobre os esportes
abordados. O professor de artes trabalharia as cores, os
ambientes, os dados culturais de cada esporte. Cada
professor iria envolver os alunos em sua matéria sobre
aquele determinado tema, e na parte de produção de
textos, com todo esse embasamento e essa bagagem
carregada de outras matérias, os alunos iriam discutir
em sala de aula o conteúdo, teriam ideias e fatos
concretos para argumentar em seus textos. Como o
projeto normalmente dura mais de um bimestre, eles
poderiam fazer vários textos, comparar os textos novos
com os antigos, notarem sua evolução e ficarem alegres
com os resultados de textos ricos, com conteúdos tanto
culturais como estatísticos. Essa ideia de projetos, além
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de unir professores e alunos, trabalha a questão social,
pois os alunos precisam trabalhar em grupos.
Um tipo de estratégia utilizada por uma colega da
rede estadual de ensino era de dar “descanso” ao texto.
Segundo ela, quando percebia que os alunos estavam
com dificuldades em um texto, que ideias não fluíam ou
que o desenvolvimento da dissertação ou do desenrolar
da história não se desenvolvia, sempre parava a
atividade. De acordo com essa professora, pedia-se
para que os alunos deixassem o texto quieto. “Vamos
dar descanso ao texto e depois retomamos com ideias
frescas.” A experiência se mostrou eficaz em diversas
vezes, pois pareceu que ao dar um descanso aos
alunos, eles conseguem retornar ao texto com mais
entusiasmo, determinação e mais vontade de terminálo.
Outra experiência que, embora não tenha a
mesma eficiência, porém diverte muito os alunos é
“trocar

os

textos”.

O

professor

de

Tecnologia

Educacional da Universidade São Judas Tadeu (USJT)
Jarbas Novelino sugeriu essa prática aos alunos do
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curso de Licenciatura. Durante uma atividade em sala de
aula com as crianças, foi proposto aos alunos que
escrevessem uma narrativa com personagens e
diálogos, mas em determinado momento, foi solicitado
para que todos parassem de escrever e entregassem
seus textos. Os textos foram distribuídos novamente
para que outros alunos continuassem a escrever a
história. Após algum tempo o texto foi devolvido aos
alunos originais para que concluíssem a história. O
resultado foi muito satisfatório ao professor e muito
engraçado e divertido para os alunos. Além de se
divertirem muito com as histórias, a criatividade foi
aflorada e parte cognitiva muito desenvolvida.
Algo que poucos professores fazem, muitas
vezes pelo tempo corrido, é incentivar a prática da
escrita de rascunhos e revisão. Como às vezes o texto
é pedido para a mesma aula, ou para a aula seguinte, o
aluno fica sem tempo para fazer um rascunho e depois
escrever realmente o texto que será entregue. A revisão
é fundamental em todo texto. É nela que o aluno irá
verificar seus erros ortográficos, pontuação e coerência,
Paulo Henrique Tavares
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portanto a única solução para resolver esse problema de
rascunhos e revisão seria estabelecer maiores prazos.
Algo que é unanimidade entre a maioria dos
autores e entre a maioria dos profissionais da educação
é

trabalhar

com

diversos

gêneros

textuais,

principalmente os gêneros do cotidiano dos alunos.
Schneuwly e Dolz (2004) defendem a ideia de que para
escrever um bom texto, os alunos precisam saber as
características daquele gênero para empregar melhor as
ideias

e

desenvolver

trabalharmos

com

melhor
vários

o

seu

gêneros

texto.

Se

textuais,

principalmente com os do cotidiano deles – cartas,
“HQ’s”, injuntivo, crônica, bilhete, e-mail - os alunos
perceberão quão grande é a diversidade e importância
da produção de texto na vida deles. Perceberão que os
textos estão mais presentes em seu cotidiano do que
eles imaginam e talvez até possam vir a gostar de
escrever.

1 Reflexão sobre algumas práticas pedagógicas
Paulo Henrique Tavares
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Vamos refletir aqui com dois gêneros que são
muito utilizados no Ensino Fundamental I. A reescrita e
a produção de autoria.
A

reescrita

é

uma

tarefa

que

foca

na

textualização, pois o discente já conhece o texto, sua
função é apenas reescrevê-lo, e para tal o aluno irá
recuperar o conteúdo considerando a organização dos
fatos/episódios/acontecimentos

e

informações.

As

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS FUNDAMENTAIS SOBRE
AS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM DE LÍNGUA
PORTUGUESA nos dão alguns pontos que devem ser
refletidos pelo professor para solicitar esta tarefa: Por
que é importante realizar uma tarefa de reescrita? Quais
informações o aluno tem sobre a atividade? Quais
conhecimentos ele vai mobilizar para realizar a tarefa?
Com quais outras atividades a reescrita vai dialogar? De
que maneira ela pode ser realizada? E, quais textos
podem ser reescritos na escola? Feito estas perguntas,
e refletindo sobre as respostas, os alunos que têm a
possibilidade de eles conseguirem, ou não realizar a
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produção, o docente dará o próximo passo que é
solicitar aos pequenos a reescrita.
A produção de autoria é um texto original, no qual
o aluno deverá desenvolver a temática, e em seguida
organizá-la em forma de texto. Esta é muito mais
complexa do que a reescrita, pois envolve criatividade e
habilidade para fazer com que sua idéia fique
interessante ao transpor para o papel. Sobre este tipo de
atividade,
DIDÁTICAS

as

reflexões

que

As

FUNDAMENTAIS

ORIENTAÇÕES
SOBRE

AS

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM DE LÍNGUA
PORTUGUESA nos propõem são as seguintes: o
contexto de produção; o tema que será tratado; a
maneira pela qual será tratado esse tema (com humor
ou com seriedade); o tipo de narrador (este para as
crianças que já estão em séries mais avançadas.
Narrador onisciente que só narra, ou onipresente, que
também participa da história).
Após estes passos o professor deverá propor os
gêneros e os temas para os alunos se sentirem à
vontade para escrever naquele em que mais se
Paulo Henrique Tavares
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identificarem.
profissional

Durante
de

o

processo

educação

deve

de

escrita

sempre

o

estar

percorrendo pela sala, para auxiliar os alunos nas
etapas de início desenvolvimento e conclusão do texto,
e incentivá-los a sempre realizarem a revisão.

2 estratégias para o ensino de produção de textos no
ensino fundamental
Durante este período da idade infantil, é
importante ressaltar que a criança vive uma fase muito
importante, e que a ludicidade é uma ferramenta
poderosa com este público. Muitos ainda não dominam
a língua, logo os professores deverão fazer muitos
trabalhos usando a oralidade para que os discentes
possam aprender a se expressar corretamente por meio
da fala para depois avançarem para a etapa dos
registros.
Possenti (2005) trata muito bem sobre a relação
entre

fala

e

escrita;

afirma

que

falamos mais

corretamente do que pensamos. A velocidade com que
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nosso pensamento produz as palavras, frequentemente
nos induzem a erros, contudo no processo de ensinoaprendizagem pelo qual a criança percorre todos os dias
estes erros tendem a diminuir cada vez mais.
O mesmo autor, também relata que: “língua não
se ensina, aprende-se." Ou seja, nós, professores,
meros mortais, temos o pensamento de que ensinamos
as crianças, porém nos esquecemos dos contatos
anteriores que eles tiveram com a língua. Os pequenos
aprendem a usar a língua em casa, com o pai e os
irmãos; na creche e no parque com os coleguinhas;
assistindo desenhos animados e jogando games. Os
profissionais da área da educação apenas os ensinam a
grafar o que já sabem. Portanto, devem ser propostas
atividades que estejam ligadas à realidade do aluno,
como escrever palavras de uso diário, escrever nomes
de brincadeiras, dos membros da família, animal de
estimação, etc.
É importante lembrar que a escrita é um processo
cognitivo e linguístico, e não é algo motor nem
mecânico. Nos primeiros anos de alfabetização, são
Paulo Henrique Tavares
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comuns muitos erros de ortografia e concordância. Erros
que devem ser corrigidos paulatinamente e à medida
que forem surgindo o professor deve inserir o conteúdo
às suas aulas, e não depositar um dicionário de palavras
e uma gramática inteira nos alunos, pois isso pode
traumatizar a criança e criar uma aversão a uma tarefa
que deve ser lúdica e prazerosa. Segundo CAGLIARI
1993, os educadores devem abandonar aquela antiga
concepção estereotipada de que um texto bom é um
texto sem erros. Não. Um texto bom muitas vezes é
aquele em que a criança consegue – mesmo com muitos
erros de ortografia- transmitir seu pensamento e seu
sentimento.
Para Almeida (2001, apud SILVA SILVA E SOUZA
[200?])):
Se o caminho que a criança percorre desde o
início de sua alfabetização, tiver experiências ricas,
prazerosas e destituídas de medos certamente se
comunicará com o mundo de forma natural, deixando em
suas produções suas próprias marcas, tornando o ato de
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escrever uma extensão de sua vida, sem dor ou medo,
tendo enfim, liberdade de exteriorizar o que sente
(ALMEIDA, 2001, p.31).
Como já citado no texto, Cagliari (1993. 2006
apud SILVA, SILVA e SOUZA [200?]) afirma que no
início, na fase de alfabetização, o professor não deve se
atentar tanto as regras gramaticais ou domínio da
ortografia, isto poderá desencorajar o aluno a escrever
como gostaria, fazendo com que não deixe suas marcas
no texto.
Possenti (2005) também versa sobre os erros dos
alunos e lembra que:
“a) alunos acertam mais do que erram;
b) os erros são, em geral, hipóteses significativas
(se a comunidade de falantes não os aceita, elas são
frequentemente abandonadas);
c) os erros são sempre os mesmos;
d) o número de erros é bem maior que o tipo de
erros, o que provavelmente significa que a substituição
Paulo Henrique Tavares

1693

1694

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

de uma hipótese por outra que elimine um tipo de erro
elimina muitos outros erros.”
Logo, devemos nos atentar a estes tópicos e
mostrar aos discentes que eles não estão errando muito,
mas sim, cometendo o mesmo erro diversas vezes. Isto
além de sanar a dúvida deles, ainda irá encorajá-los a
continuar tentando melhorar, pois sabem que não estão
errando tanto.
Uma

maneira

para

incentivar

o

aluno

e

demonstrar ainda mais a sua evolução é a utilização de
tabelas e questionários.

O docente formula um

questionário, ou uma tabela com informações sobre
produção de texto, na qual o aluno irá respondendo
durante o ano letivo. Poderá observar-se em quais
pontos o aluno tinha dificuldade e não tem mais, o que
ele ainda deve melhorar, e como foi sua evolução
durante o processo. Para nós, adultos, pode parecer
algo insignificante, entretanto crianças gostam de ver
resultados. Olhar um papel no qual contenha seus
avanços os fará querer cada vez mais estudar e se
empenhar para produzir bons textos.
Paulo Henrique Tavares
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SUGESTÕES DE REGISTRO PARA PRODUÇÃO DE
TEXTOS
A análise da escrita deve acontecer tanto por parte
dos alunos, quanto principalmente dos professores, pois
é através da avaliação que o professor faz da produção
de cada aluno que ele traçará metas e estratégias a
serem desenvolvidas com o aluno/turma.
REGISTRO PARA O ALUNO
É muito bom que o aluno possa avaliar a sua
produção de texto, descobrindo por si mesmo o que
pode ser melhorado. Por isso segue abaixo uma
sugestão de ficha de avaliação de texto que pode ser
ampliada e modificada de acordo com o texto produzido
e a turma em questão.
AVALIANDO MINHA PRODUÇÃO
1. Coloquei título?
2. O título está adequado ao texto?
3. Os parágrafos estão alinhados?
4. Minha produção está com um bom aspecto?
5. A letra está legível?
6. O tipo de texto que usei está de acordo com a proposta?
Paulo Henrique Tavares
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7. Usei a estrutura correta para esse tipo de texto?
8. Usei os sinais de pontuação adequados?
9. Fiz a correção da ortografia?
10. As frases estão claras?
11. O texto apresenta sequência lógica (início, meio e fim)?

Essa ficha pode ser feita, uma para cada aluno,
como empréstimo, para que ele possa consultar e
avaliar sua produção (colar em cartolina). O
professor também pode utilizá-la para avaliar as
produções dos alunos e assim, ter dados para
tabular as dificuldades que cada aluno encontrou
ao realizar a produção.

FICHA DE VERIFICAÇÃO – PRODUÇÃO DE TEXTOS
Esse é mais um recurso que o professor deverá
utilizar para tabular e detectaras dificuldades
encontradas na produção de textos dos alunos.
Detectados os problemas, o professor buscará
estratégias, como a revisão coletiva ou individual dos
textos, para aprimorar a escrita.

Paulo Henrique Tavares
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Essa ficha também é um modelo para o professor
e pode ser modificada de acordo com a necessidade e
perfil da turma.
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BREVE HISTÓRICO DA PEDAGOGIA SOCIAL
Adriana de Almeida Souza

No mundo clássico até a metade do século XIX, já
se constava indícios sobre a Pedagogia Social, com as
questões sociais trazidas por filósofos e educadores, como
Platão e Pestalozzi. Dessa forma esses pensadores são
considerados percursores da Pedagogia Social. Pestalozzi
rompe com teologia e os dogmas da igreja e se prende nas
atividades educativas, é considerado o fundador da
educação autônoma. Comenius foi o primeiro educador a
desenvolver uma concepção pedagógico-social de caráter
humanístico.
Porém o conceito de “Pedagogia Social” foi usado
inicialmente na Alemanha com Karl Mager, em 1844, na
“Pegagogische Revue” e o pedagogo Adolph Diesterweg
em uma de suas obras, em 1850 “Bibliografia para os
Mestres Alemães”, sendo que esse último, trabalhou
também o conceito de “Educador Social”. Natorp filosófico
neokantiano é reconhecido como o fundador da Pedagogia
Social o qual cria uma tendência que é a Pedagogia
Sociológica, uma ciência com diversas concepções.
(MACHADO, 2008).
A partir da crise econômica industrial na Alemanha
e os problemas sócio educacionais aparecendo
exacerbadamente, leva a pedagogia a intervir nesses
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problemas, partindo das necessidades advindas desses
acontecimentos, permite aos educadores a avançar em
frente a conceituação da Pedagogia Social. Nesse sentido,
Natorp e seguidores extingue a pedagogia voltada ao
indivíduo, como expressa Quintana (1994, p. 107, apud
MACHADO, 2008), “entre indivíduo y comunidade existe
uma relaciòn mutua tan estrecha, que e fin de cuentas,
carece de sentido la separación extrema de uma
pedagogia individual de una social”. Dessa maneira,
compreende-se que isso despertou a atenção dos
pedagogos sobre novas questões sociais, e contribuíram
para debates sobre novas questões e surgimento de novos
posicionamentos.
Nohl foi um dos mais importantes da Alemanha,
defendeu uma concepção de Pedagogia Social
relacionada a educação popular, aonde visava atender as
necessidades do período após primeira Guerra Mundial,
centralizando sua proposta na forma de solucionar os
problemas sociais advindos nesse período. (MACHADO,
2008). Nesse sentido, Fermoso (1994, p. 60) apresenta,
“La pedagogía social es la ciência da educación, que no se
realiza ni em la família ni em la escola. Por esta razón, se
suele hablar de la pedagogia social como de la pedagogia
del “tercer espacio” el primero es la familia y el segundo, la
escuela”.
Neste sentido, Baumer relacionava o conceito de
Pedagogia Social, sendo ela tratada fora da família e da
escola, compreende assim, Pedagogia Social como tarefa
educativa social e estatal, desde que seja realizada fora do
âmbito escolar. Dessa forma, começamos a verificar uma
nova representação e um novo avanço na identificação da
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área, pois a Pedagogia Socialé vista como ciência da
ação.
Com as diversidades de práticas pertencentes a
Pedagogia Social, Trilla (1996) aborda, a Pedagogia Social
está voltada a todos os processos educativos, que
compartilham em dois ou três atributos, sendo eles,
direcionam prioritariamente ao desenvolvimento da
sociabilidade dos sujeitos; tendo destinado aos grupos
menos favorecidos, onde estão em situações de riscos; em
contextos diferentes ou por meios educativos não formais.
Diante disto, países como França, Portugal, Itália,
Espanha e países da América Latina iram apresentar
diferentes contextos e concepções dessa pedagogia. Mas
que deteremos apresentar os conceitos colocados pelos
autores brasileiros, e de que forma ela está sendo tratada
em nosso país.
Pedagogia Social no Brasil
As discussões referentes as perspectivas de
educação no ensino e educação ao longo da vida
confirmam a necessidade de se está refletindo a educação
além dos limites da escola. A sociedade moderna
apresenta demandas socioeducacionais que vão além dos
limites dos espaços escolares.
Dessa maneira, a Pedagogia Social é apresentada
como ciência que interfere nas políticas de formação dos
educadores, atuantes na área social, como práticas de
intervenção, se fundamentando na discussão teóricoprática em sua dimensão.
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Em alguns países da América Latina há a
regulamentação da profissão como no México, Argentina,
Chile e Venezuela, mas ainda é pouco reconhecida em
relação a abordagem teórico e qualificação do profissional.
Porém as intervenções ocorrem em diferentes naturezas
na América Latina. O país que é referência na área, é o
Uruguai, com a sede Asociación Internacional de
Educadores Sociales (AIEJI), 2005.
No Brasil, a Pedagogia Social há pouco tempo tem
seu processo de estruturação e organização em relação
aos embasamentos teóricos e políticos. Com a educação
popular desenvolvida por Paulo Freire, uma educação
transformadora, a qual teve início na década de 60, aonde
trabalhava com a educação de jovens e adultos com
populações carentes, tendo assim, sua prática aproximada
a Pedagogia Social. Paulo Freire, apesar de não ter
utilizado o essa nomenclatura para definir seu trabalho, é
uma das referências brasileiras e até internacionalmente
quando se trata de Educação popular, ou seja, a
pedagogia social. Freire parte da ideia de um educação
libertadora, dialógica que possibilita romper a concepção
do opressor e oprimido através dessa educação
emancipadora, mas para isso é necessário o
comprometimento, a autonomia em suas lutas em relação
as necessidades sociais, então ele aponta,
“A educação que impõe aos que
verdadeiramente se comprometem
com a liberdade não pode fundar-se
numa compreensão dos homens como
seres “vazios” a quem o mundo
“encha” de conteúdos; não pode
basear-se
numa
consciência
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especializada,
mecanicistamente
compartimentada, mas o homem
como “corpo consciente” e na
consciência
como
consciência
intencionada ao mundo. Não pode ser
a do depósito de conteúdos, mas a da
problematização dos homens em sua
relação com o mundo.” (FREIRE,
1987, p. 67).

Percebemos nesse trecho, o olhar que o educador deve
ter de mundo para uma melhor compreensão de quem
nele vive, e que todos nós temos conhecimento em relação
a esse mundo, e nós educadores temos que ter
consciência (ou entendimento) disso, independentemente
sendo trabalhado isso em ambientes escolares ou sociais.
Dessa maneira, comparamos isso, nos problemas que
nossa sociedade encara aonde a escola não consegue
alçar, pois está além de seus limites, então a Pedagogia
Social também permite está intervindo nesses problemas
sociais.
Diante disso, as discussões iniciais da
Pedagogia
Social
no
Brasil,
direcionaram seus olhares para as
intervenções
fora
da
escola,
consideradas como processos não
formais, estabelecendo assim, uma
pedagogia de negação, a não escolar
e não formal. Nessa concepção,
quando reportamos, a própria história
e a política, é repensado sobre esses
conceito, pois o não formal pode
passar a ser formal, porém pode ser
formal em um país e no outro não,

Adriana de Almeida Souza

1705

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

nesse caso a educação a distância e a
educação de jovens e adultos são
exemplos disso. (MACHADO, 2009).

Dessa forma, os programas de educação
trabalhadas em ambientes sociais ou em organizações
sociais, que focam a atenção às classes menos
favorecidas, tanto na questão da cidadania, quanto na
questão de carências urbanas e rurais e em situações de
riscos, de vícios, dependências químicas, incluem-se
também
nas
intervenções
culturais,
questões
socioambientais e ecológicas, dentre outras. A própria
escola, em suas relações com a família e a comunidade
que terminam extrapolando os possíveis atendimentos
sobre a “educação formal”, e que necessita de um olhar a
cerca de suas necessidades socioeducativas ao entorno.
Segundo Machado (2009), há uma estrema
necessidade de fortalecer e concretizar o debate político,
teórico e prático sobre a Pedagogia Social no Brasil. Dessa
forma, são apresentados dois projetos sobre a
regulamentação da profissão do pedagogo e sobre a Lei
que cria a profissão do Educador social em nosso país.
Porém esses projetos se conflitam em relação a inclusão
do diálogo de outros profissionais da educação Social.
Diante disso, à regulamentação do trabalho do
pedagogo, inclui-se a elaboração e o acompanhamento de
estudos, planos, projetos da área de educação mesmo não
sendo em ambientes escolares. No entanto, do projeto de
Lei sobre a profissão de educador social, cabe ao
Ministério da Educação (MEC) reponsabilidade de
elaboração e regulamentação da Política Nacional de
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Formação em Educação Social, sendo assim as atividades
educativas desenvolvidas fora do âmbito escolar.
Além disso, em nossos estudos percebemos que
os debates teóricos sobre a Pedagogia Social no Brasil
vêm sendo discutido majoritariamente pela Universidade
de São Paulo – USP, Universidade de Campinas –
UNICAMP, a Universidade Católica de Brasília, e a
Universidade Federal do Paraná, entre outras
universidades. Segundo Moraes (2011) a Universidade
Católica de Brasília se destaca em relação a uma
disciplina de Mestrado e Doutorado em Educação
chamada de Pedagogia Social. Essa disciplina faz parte
da grade curricular que tem como objetivo oferecer aos
alunos instrumentos de análise sócio-pedagógica do
comportamento juvenil para ciarem possíveis soluções
metodológicas em relação a Pedagogia Social.
Simultaneamente, a Universidade de São Paulo –
USP, apresenta um grupo denominado de Pedagogia
Social, sendo seus pesquisadores mestrandos e
doutorandos e outros pesquisadores que buscam ampliar
a discussão em torno da Pedagogia Social, focando em
pesquisas como na formação dos educadores sociais,
profissionalização, regulamentação trabalhistas dos
educadores sociais, práticas e projetos diferenciados com
um direcionamento socioeducativo, além das discussões
de crianças e jovens nas ruas.
Entre os períodos de 2006 e 2008, foi realizado o I
e o II Congresso Internacional de Pedagogia Social - CIPS,
pela Faculdade da USP, em São Paulo. A onde culminou
com a publicação de um livro Pedagogia Social (2009),
aonde esteve presente vários autores que discuti sobre a
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Pedagogia Social no Brasil e no Mundo. Em abril de 2010,
acorreu o III CIPS com a presença de vários
representantes de diversos países, como a Alemanha,
Espanha, Argentina, Uruguai, e educadores sociais
brasileiros e vários representantes da Pedagogia Social.
Pedagogia e Pedagogia Social.
O curso de Pedagogia no Brasil, primeiramente é
voltado à formação de “técnicos em educação”, as quais
as funções eram de administração, planejamento de
currículo, orientação a professores, inspetores de escolas,
avaliação do desempenho dos alunos e dos docentes, de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico da Educação.
Sendo assim, em 1939, o curso de Pedagogia era feito a
formação em bacharéis, com duração de três anos, sendo
os estudos com conteúdos específicos da área, podendo
cursar mais um ano de estudos para atuar como docente,
cuja dedicação era à didática e a prática de ensino,
conhecido como.
Dessa forma, o curso de Pedagogia no Brasil teve
origem a partir da década de 1930 e que ao longo do
tempo tem se preocupado em direcionar suas questões
relacionadas à formação do educador para atuar em vários
espaços sendo eles escolares ou em ambientes sociais,
apesar das regulamentações ocorridas em 1939 a 1972
que buscava posicionar a identificação curso, tentando
apresentar uma definição para o curso e para a destinação
de profissionais de seus egressos. Porém estabelecem
pouca flexibilização e evolução nos projetos das
instituições formadoras.
Em 1996, quando ocorre a Reforma da Educação,
rompe com a definição da oferta padrão, o currículo básico
Adriana de Almeida Souza
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é trocado por Diretrizes Curriculares, possibilitando a
diversidade e diversificação de projetos educacionais.
Nesse sentido, é pensada uma nova forma sobre a
formação do trabalho do pedagogo, questões conflitantes
eram postas, além das propostas de fragmentação do
trabalho do pedagogo, a restrição da formação para a
docência e ênfase na gestão e da proposta de novos
agentes formadores para docência, são incluídos também
outras questões que demandam atuar em diferentes
ambientes, como apresenta Machado.
Dessa forma, o princípio estabelecido no art. 1º da
Lei e Diretrizes e Bases de nº 9394/1996, expressa que,
“A educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e
nas manifestações culturais.” (BRASIL, 1996). Mediante a
legislação confirma a necessidade de a educação ser
considerada para além de uma formação individual, sedo
aqui pensada como ação coletiva, social educativa.
Constatando muitas vezes de como o Estado empurra
muitas vezes suas obrigações e responsabilidades em
relação à educação.
A Resolução CNE/CP Nº 01/2006, que institui as
Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia, que
apresenta no art. 2º e no inciso IV do art. 5ºconsta os
espaços de atuação do pedagogo em seu processo de
formação e está apto a trabalhar em tais ambientes, como
apresentar respectivamente a seguir:
À formação inicial para o exercício da docência na
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino
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Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade
Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de
serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas
quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. (art.
2º)
Trabalhar, em espaços escolares e não-escolares,
na promoção da aprendizagem de sujeitos em diferentes
fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis e
modalidades do processo educativo. (Inciso IV do 5º art.).
Diante dessa normalização, o pedagogo pode estar
atuando tanto em ambientes escolares e não escolares, e
justamente a Pedagogia Social vem trabalhar nesses
ambientes não escolares através de suas ações
educativas. Mediante a isso Libâneo (2006, p. 07) afirma:
[...] pode-se reconhecer que na prática
social uma imensa variedade de
práticas educativas, portanto uma
diversidade de práticas pedagógicas.
Em decorrência, é pedagoga toda
pessoa que lida com algum tipo de
prática educativa relacionado com o
mundo dos saberes e modos de ação,
não restrito à escola.

Nessa perspectiva, a Pedagogia Social de insere
na concepção como a ciência que direciona a política de
formação do educador para atuar no âmbito social e como
prática de intervenção, assim tomando uma dimensão
teórico-prático nesse debate.
Mediante as várias demandas que vão surgindo ao
pedagogo, que recai no direcionamento de sua formação
e também consequentemente em seu trabalho, nos faz
Adriana de Almeida Souza
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refletir que independentemente do lugar que vamos atuar,
devemos está atendo as necessidades desses lugares, os
desafios em nossa formação são alternativas a está
superando as práticas de intervenção de modo a trabalhar
as diversas culturas que os ambientes escalares e
ambientes sociais ou organizações sociais vão determinar.
Ação educativa em um ambiente social: Movimento
República. O Movimento República é fundado em 10 de
setembro de 1971, nasce e tem suas atividades em Belém,
capital do Estado do Pará, região norte do Brasil. Antes de
obter esse nome era formado por um grupo de jovens e o
Padre Bruno Sechi. Os atendimentos são em sedes
centradas nos bairros do Bengui, Jurunas e Umarizal, e há
também outras ações decentralizadas em empresas,
ONG`s, em escolas e em outros municípios do Pará. Os
trabalhos são feitos através de doações e trabalhos
voluntários, sendo suas deliberações definidas a partir de
reuniões e assembleia rotineiras. A Missão Institucional é
lutar ela defesa e garantia dos direitos da criança e do
adolescente em situações pessoas e social e de exclusão
social na região Amazônica.
Dessa forma um dos objetivos que esse movimento
vem tomando, é atuar diretamente, através da educação
não formal, com crianças e adolescentes e suas famílias
em situações de exclusão social, particularmente às que
estão em situação de trabalho precoce, as que vivem em
ruas e as que sofrem qualquer tipo de violência decorrente
da ação ou omissão da sociedade, do Estado ou da família
ou em razão de sua própria conduta, entre outros
objetivos.
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Dessa maneira, notamos nesse objetivo a
preocupação em estar intervindo diante de problemas
sociais em meio à população dessas localidades, de forma
que velha amenizar ou solucionar esses problemas. Com
isso, a Pedagogia Social já traz essa visão de intervenção
da realidade, nas questões sociais. Além disso, o
Movimento República de aponta como seus princípios
norteadores de sua ação, os seguintes: contribuir na
construção e uma sociedade justa e solidária a partir da
realidade concreta da classe popular; ser presença
concreta e em constante construção, na conquista de
garantias dos direitos de crianças e adolescentes
socialmente empobrecidos e excluídos, como sinal eclesial
e ecumênico na América Latina, inspirado no carisma de
D. Bosco; estabelecer um processo pedagógico, que
reconheça nas crianças e adolescentes seus valores,
potencialidade e capacidade concreta de participação, a
partir de sua visão de mundo, seus interesses, problemas
e dificuldades, tornando a relação educador/educando
uma relação de partilha e valorização mútua; articular-se
com movimentos sociais, para que os direitos de crianças
e adolescentes sejam reconhecidos e assumidos no
processo amplo de construção de uma nova sociedade;
constituir-se como experiência de vida, marcada pelo
constante exercício participativo e democrático, e
alimentada por uma espiritualidade libertadora.
No princípio negritado acima, apresenta o processo
pedagógico focamos o respeito aos valores das crianças e
adolescente e a visão de mundo que esses sujeitos
trazem, nos reportamos a que Paulo Freire condiz na
educação popular, baseado no profundo respeito pelo
senso comum advindo das camadas populares em sua
Adriana de Almeida Souza
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prática cotidiana, além disso, para ele a educação não é
apenas dominar padrões acadêmicos, escolares ou
profissionalizantes, e sim permitir olhares ao todo social,
libertando-se das amarras, das correntes da opressão.
O movimento de abrange vários projetos,
desenvolvidos conforme as necessidades dos bairros já
citados, promovendo ações sociais as quais são os
projetos: a Arte de Viver, Adolescente Aprendiz, Projeto
Família, entre outros. As áreas de atuação são ameaça de
morte, exploração sexual, situação de rua, Tráfico de
pessoas, tráfico infantil, violência no cumprimento de
medidas socioeducativas, violência institucional. Além
disso, uma das finalidades direciona para atuar
diretamente, através do processo de educação informal e
formal, junto às crianças e adolescentes que se encontram
em situação de risco social, às que vivem nas ruas e às
que sofrem qualquer tipo de violência decorrente da ação
ou omissão da sociedade, do Estado ou da família, ou em
razão de sua própria conduta.
Mediante a isso, não nos prendemos no que seja
formal e o não é formal na educação, mas pensamos na
ideia dessa finalidade voltada a ação educativa presente
nesses ambientes sociais, que vão além dos ambientes
escolares. Embora as necessidades sejam muitas, é
preciso se ter esse trabalho que a pedagogia social
pretende desenvolver, de está intervindo aos meios
sociais, para se pensar na elaboração de projetos que
venham discutir políticas sociais públicas, e coloca-las em
prática.
Diante disso, a indicação que Quintana dispõe em
seus textos teóricos em relação às concepções diversas
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de autores às tendências atuais da Pedagogia Social, em
que organiza em grupos, nos dispõe a tratar de duas delas
que estão bem próximas do que é desenvolvido no
Movimento, nesse caso, primeira é a Pedagogia Social
como teoria da ação educadora da sociedade, e a
segunda, Pedagogia Social como doutrina de beneficência
pró-infância e adolescência.
Assim a primeira, refere-se ao que se pode extrair
da própria comunidade de sua potencialidade educativa,
sendo assim, extrapolam o da escola e vão de encontro
com a educação extraescolar, aonde é citada pelos
autores Requejo e Caride e Trilla. Já a segunda, voltada
para atender as necessidades sociais, que extrapola a
visão tradicional da educação escolar, por se tratar de
intervir na sociedade, incluindo o trabalho social nas
perspectivas atuais. Essa concepção é representada por
autores como Nohl; Mollenhaner, Bauner, Wilhelm.
COTIDIANO QUE A ESCOLA SE REVELA
É no cotidiano que a escola se revela como um
espaço de confrontos de interesses entre um sistema
oficial que distribui funções determina modelos, define
hierarquias, e outro, o dos sujeitos – alunos e alunas,
professoras e professoras, funcionários e funcionárias –
que não são apenas agentes passivos diante da estrutura.
Em seu fazer cotidiano, esses sujeitos por meio de uma
complexa trama de relações que inclui alianças e conflitos,
transgressões e acordos, fazem da escola um processo
permanente de construção social (ARAÚJO, 2003, p. 213).
Nessa direção, o cotidiano escolar é o espaço onde
as práticas curriculares e a gestão democrática são
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concretizadas, pelos sujeitos. Entendemos esse espaço,
como um lugar rico em experiências, e que, muitas vezes
não ultrapassa os seus muros. A política educacional da
ampliação do Ensino Fundamental, está exigindo das
escolas ações: pedagógicas, administrativas, financeiras,
materiais e de recursos humanos. Por vezes as intenções
dos legisladores, não chegam até cotidiano escolar, para
que as mudanças que são sinalizadas pelas políticas
educacionais se concretizem no dia a dia da escola.
Currículo: Possibilidade de rever as práticas escolares “[...]
o currículo se transformou no eixo em torno do qual gravita
a vida escolar e, por extensão, até mesmo boa parte da
vida social” (VEIGA-NETO, 2004, p.52).
Faz-se necessário elaborar uma nova
proposta curricular coerente com as
especificidades não só da criança de 6
anos, mas também das demais
crianças de 7, 8, 9 e 10 anos, que
constituem os cinco anos iniciais do
ensino fundamental. Essa nova
proposta curricular deve, também,
estender-se aos anos finais dessa
etapa de ensino (BRASIL, 2006b, p.
9).
O currículo é regulado, geralmente, de
forma a permitir a flexibilidade e sua
interpretação no momento de elaborar
textos e materiais para os estudantes
ou quando os professores elaboram
seus planos de aula e os
desenvolvem.
Essa
flexibilidade,
todavia, fica praticamente anulada no
último passo de seu desenvolvimento:
Adriana de Almeida Souza

1715

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

quando
as
aprendizagens
sequenciadas são idênticas para os
estudantes, que são submetidos a
tarefas idênticas e a algumas mesmas
exigências de ritmo e de tempo para a
realização do trabalho (SACRISTÁN,
2001, p.80).
As
ponderações
da
gestão
democrática da escola pública
reportam à questão do compromisso
da escola, onde convivem alunas,
alunos, pais, mães, funcionários e
funcionárias, onde a prática de
professores
e
professoras
se
manifesta, e que, portanto, precisa
assumir o seu papel junto a sociedade
como protagonista no processo de
mudança e não como mera
espectadora (SARTURI, 2007, p.9).
Está associada ao estabelecimento de
mecanismos
institucionais
e
à
organização
de
ações
que
desencadeiam os processos de
participação social: na formulação de
políticas
educacionais;
na
determinação de objetivos e fins da
educação; no planejamento; nas
tomadas de decisões; na definição
sobre alocação de recursos e
necessidades de investimento; na
execução das deliberações; nos
momentos de avaliação. Esses
processos devem garantir e mobilizar
a presença dos diferentes atores
envolvidos nesse campo, no que se
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refere aos sistemas, de um modo
geral, e nas unidades de ensino – as
escolas [...] (LUCI E MEDEIROS,
2006, p.19).
O diálogo como um pressuposto
democrático ganha destaque muito
importante, pois através dele é
possível promover o intercâmbio
necessário entre os participantes da
democracia, apontada com uma
prática que pode transformar as
reacionárias, que não permitem que os
indivíduos se assumam como sujeitos
conscientes da sua importância na
construção da sua história (SARTURI,
2003, p.218).
[...] o conjunto de significados e
comportamentos que produzem a
escola como instituição social. As
tradições, os costumes, as rotinas, os
rituais e inércias que a escola estimula
e se esforça em conservar e
reproduzir, condicionam claramente o
tipo de vida que nela se desenvolve e
reforçam a vigência de valores,
crenças e expectativas ligadas a vida
social dos grupos que constituem a
instituição escolar (PÉREZ GÓMEZ,
2001, p.131).

As DCN-Pedagogia definem a sua destinação, sua
aplicação e a abrangência da formação a ser desenvolvida
nesse curso. Aplicam-se: a) à formação inicial para o
exercício da docência na educação infantil e nos anos
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iniciais do ensino fundamental; b) aos cursos de ensino
médio de modalidade normal e em cursos de educação
profissional; c) na área de serviços e apoio escolar; d) em
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos
pedagógicos. A formação assim definida abrangerá,
integradamente à docência, a participação da gestão e
avaliação de sistemas e instituições de ensino em geral, a
elaboração, a execução, o acompanhamento de
programas e as atividades educativas (Parecer CNE/CP n.
05/2005, p. 6).
Abre-se, assim, amplo horizonte para a formação e
atuação profissional dos pedagogos. Tal perspectiva é
reforçada nos artigos 4º e 5º da Resolução CNE/CP n.
01/2006, que definem a finalidade do curso de pedagogia
e as aptidões requeridas do profissional desse curso:
Art. 4º - O curso de Licenciatura em
pedagogia destina-se à formação de
professores para exercer funções de
magistério na Educação Infantil e nos
anos iniciais do Ensino Fundamental,
nos cursos de Ensino Médio, na
modalidade Normal, de Educação
Profissional, na área de serviços e
apoio escolar e em outras áreas nas
quais sejam previstos conhecimentos
pedagógicos.
Parágrafo único. As atividades
docentes também compreendem
participação na organização e gestão
de sistemas e instituições de ensino,
englobando:
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I
planejamento,
execução,
coordenação, acompanhamento e
avaliação de tarefas próprias do setor
da Educação;
II
planejamento,
execução,
coordenação, acompanhamento e
avaliação de projetos e experiências
educativas não-escolares;
III - produção e difusão do
conhecimento científico-tecnológico
do campo educacional, em contextos
escolares e não-escolares.

Dessa forma, à docência, tanto em processos
educativos escolares como não-escolares, não se
confunde com a utilização de métodos e técnicas
pretensamente pedagógicos, descolados de realidades
históricas específicas. Constitui-se na confluência de
conhecimentos oriundos de diferentes tradições culturais e
das ciências, bem como de valores, posturas e atitudes
éticas, de manifestações estéticas, lúdicas, laborais.
(Parecer CNE/CP n. 05/2005, p. 7)
A educação do licenciado em pedagogia deve,
pois, propiciar, por meio de investigação, reflexão crítica e
experiência no planejamento, execução, avaliação de
atividades educativas, a aplicação de contribuições de
campos de conhecimentos, como o filosófico, o histórico,
o antropológico, o ambiental-ecológico, o psicológico, o
linguístico, o sociológico, o político, o econômico, o
cultural. O propósito dos estudos destes campos é nortear
a observação, análise, execução e avaliação do ato
docente e de suas repercussões ou não em
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aprendizagens, bem como orientar práticas de gestão de
processos educativos escolares e não-escolares, além da
organização, funcionamento e avaliação de sistemas e de
estabelecimentos de ensino. (Parecer CNE/CP n. 05/2005,
p. 6)
Gestão educacional, entendida numa perspectiva
democrática, que integre as diversas atuações e funções
do trabalho pedagógico e de processos educativos
escolares e não-escolares, especialmente no que se refere
ao planejamento, à administração, à coordenação, ao
acompanhamento, à avaliação de planos e de projetos
pedagógicos,
bem
como
análise,
formulação,
implementação, acompanhamento e avaliação de políticas
públicas e institucionais na área de educação. (Parecer
CNE/CP n. 05/2005, p. 8).
Definida nestes termos, superam-se de maneira
definitiva aqueles modelos de organização curricular
estruturados para formação por "habilitação", que
culminavam na formação dos denominados "especialistas
em educação", como o supervisor, o orientador, o
administrador, o inspetor educacional, entre outros. Eis
como essa questão fica definida no artigo 14 da Resolução
CNE/CP n. 01/2006:
Art. 14. A Licenciatura em pedagogia,
nos termos dos Pareceres CNE/CP n.
5/2005 e n. 3/2006 e desta Resolução,
assegura a formação de profissionais
da educação prevista no art. 64, em
conformidade com o inciso VIII do art.
3º da Lei n. 9.394/96.
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§ 1º Esta formação profissional
também poderá ser realizada em
cursos
de
pós-graduação,
especialmente estruturados para este
fim e abertos a todos os licenciados.
§ 2º Os cursos de pós-graduação
indicados no § 1º deste artigo poderão
ser complementarmente disciplinados
pelos respectivos sistemas de ensino,
nos termos do parágrafo único do art.
67 da Lein. 9.394/96.

E o Parecer CNE/CP n. 3/2006 esclarece de forma
mais definitiva as dúvidas sobre a eventual observância do
disposto no artigo 64 da Lei n. 9.394/1996, ao enfatizar, de
um lado, que a licenciatura em pedagogia, realiza a
formação para administração, planejamento, inspeção,
supervisão e orientação educacional, em organizações
(escolas e órgãos dos sistemas de ensino) da educação
básica e, de outro lado, estabelece as condições em que
a formação pós-graduada para tal deve ser efetivada.
Desse modo, o Parecer reitera a concepção de que a
formação dos profissionais da educação, para funções
próprias do magistério e outras, deve ser baseada no
princípio da gestão democrática (obrigatória no ensino
público, conforme a CF, art. 206-VI; LDB, art. 3º-VIII) e
superar aquelas vinculadas ao trabalho em estruturas
hierárquicas e burocráticas.
Tal posicionamento ainda é justificado pelo Parecer
CNE/CP n. 5/2005 que, ao considerar o caráter colegiado
da organização escolar, prevê que todos os licenciados
possam ter oportunidade de ulterior aprofundamento da
formação pertinente, ao longo de sua vida profissional.
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Supera, assim, a interpretação baseada em legislação
anterior (Lei n. 5.540/1968 e currículos mínimos) que
restringia a formação para as funções já mencionadas aos
licenciados de pedagogia. A propósito dessa questão, o
Conselho designou comissão para emitir parecer sobre
diretrizes para a formação dos profissionais da educação
com relação aos artigos 64 e 67, parágrafo único, da Lei n.
9.394/96.
A Pedagogia Social inicialmente é definida como
teoria e como prática de intervenção educativa realizado
por educadores e agentes sociais. Colocando à frente a
educação e a sociedade como prioridade, sendo
trabalhadas em distintos espaços sociais com ações
educativas que tentam combater e amenizar os problemas
sociais. Internacionalmente, ela é concebida por
profissionais de várias áreas, é considerada como ciência,
como disciplina curricular, área de intervenção sócio
pedagógica, como campo de pesquisa e como profissão.
Em vários anos houve negação e resistência pelos
educadores escolares e acadêmicos em relação a
Pedagogia Social. (MACHADO, 2009). Por que essa
negação? Fazer um parágrafo ou complementar esse.
No Brasil, a partir do ano de 1960, se sobressai os
modelos de educação popular com a abordagem advinda
de Paulo Freire com suas experiências com a educação
de jovens e adultos, através disso, obtiveram
embasamentos teóricos que influenciou não só em nosso
país, mas em todo o mundo. Em relação a isso, a prática
pressiona um debate teórico, pois ainda é pouco discutido,
apesar de estar presente em vários lugares. Mediante a
isso, iremos apresentar um breve contexto histórico sobre
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a Pedagogia Social, e de como ela está sendo abordada
em nosso país e a contribuição dela aos pedagogos. Por
último, e os reflexos da pedagogia social no trabalho do
Movimento República.
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A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCACÃO
NACIONAL E AS NOVAS TECNOLOGIAS NA
EDUCAÇÃO
Daniella Bueno de Andrade Macário

A Lei de Diretrizes e Bases da educação
nacional (LDB), é a legislação que regulamenta a
educação (pública e privada) brasileira, desde a
educação básica até o ensino superior.
Na história do Brasil, essa é a segunda vez que
a educação conta com uma Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, que regulamenta todos os seus níveis.
A primeira LDB foi promulgada em 1961 (LDB
4024/61). João Goulart (PTB/RS), então recémlançado à presidência do país sob o arranjo do
parlamentarismo, promulgava a primeira LDB
brasileira. A assinatura de Goulart saiu estampada na
edição de 21 de dezembro de 1961 do Diário Oficial
da União, mais de 13 anos após a apresentação do
primeiro projeto da lei educacional ao parlamento
brasileiro. Em 1946, com o fim da 2ª Guerra e a queda
da ditadura Vargas, a eleição de Eurico Gaspar Dutra
(PSD) e a elaboração de uma nova Constituição
Federal, o país tentava reorganizar-se. Para tanto, a
Constituição previra a elaboração de uma lei que
nortear-se a educação nacional. Um dos dois
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ministros da UDN, que fora derrotada pela aliança
entre PSD e o PTB de Vargas na eleição à
presidência, Mariani convocou uma comissão de
notáveis para a elaboração do anteprojeto de
diretrizes e bases da educação.
Como registra Dermeval Saviani no capítulo 9
(Predominância da pedagogia nova – 1947-1961) de
seu livro História das ideias pedagógicas no Brasil
(Autores Associados, 2007), os artífices do Manifesto
da Escola Nova, de 1932, predominavam na
comissão de elaboração do anteprojeto. Lourenço
Filho era o presidente; Almeida Júnior, o encarregado
da subcomissão do ensino primário; Fernando de
Azevedo presidia a subcomissão do ensino médio e
Anísio Teixeira, “também convidado, não pôde
integrar a Comissão, mas colaborou com sugestões”.
Pedro Calmon, então reitor da Universidade do Brasil
(futura UFRJ), presidiu a subcomissão do ensino
superior.
Como frisa Saviani, a maioria dos 16 membros
da comissão pendia para o lado dos escolanovistas.
Mas havia dois representantes dos educadores
católicos, Alceu Amoroso Lima e padre Leonel
Franca. Mais tarde, na segunda metade dos anos 50,
seriam os católicos, aliados ao deputado Carlos
Lacerda (ironicamente, da própria UDN), os grandes
opositores das ideias preconizadas por Almeida
Júnior, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e vários
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outros educadores brasileiros de correntes diversas,
entre eles o futuro presidente FHC.
Juntas, as correntes conseguiram aquela que
talvez tenha sido, em proporção, a maior articulação
social em defesa da escola pública. O texto final da
LDB foi, afinal, um condensado possível entre a
proposta inicial e os filtros interpostos pela
representação do Congresso Nacional
Com a promulgação da Constituição de 1988,
a LDB anterior (4024/61) foi considerada obsoleta,
mas apenas em 1996 o debate sobre a nova lei foi
concluído. A LDB de hoje em dia (Lei 9394/96) foi
sancionada pelo presidente Fernando Henrique
Cardoso e pelo ministro da educação Paulo Renato
em 20 de dezembro de 1996. Baseada no princípio
do direito universal à educação para todos, a LDB de
1996 trouxe diversas mudanças em relação às leis
anteriores, como a inclusão da educação infantil
(creches e pré-escolas) como primeira etapa da
educação básica. O principal relator da LDB 9394/96
foi Darcy Ribeiro.
A Lei nº 9394/96 rege o seguinte:
TÍTULO I – Da Educação
Art. 1º A educação abrange os
processos
formativos
que
se
desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas
instituições de ensino e pesquisa, nos
movimentos sociais e organizações da
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sociedade civil e nas manifestações
culturais. § 1o Esta Lei disciplina a
educação escolar, que se desenvolve,
predominantemente, por meio do
ensino, em instituições próprias. § 2o
A educação escolar deverá vincular-se
ao mundo do trabalho e à prática
social.
A LDB 9394/96 reafirma o direito à
educação, garantido pela Constituição
Federal. Estabelece os princípios da
educação e os deveres do Estado em
relação à educação escolar pública,
definindo as responsabilidades, em
regime de colaboração, entre a União,
os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
TÍTULO II – Dos Princípios e Fins da
Educação Nacional
Art. 2º A educação, dever da família e
do Estado, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade
humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho. Art.
3o O ensino será ministrado com base
nos seguintes princípios: Lei n º
9.394/1996 I – igualdade de condições
para o acesso e permanência na
escola; II – liberdade de aprender,
ensinar, pesquisar e divulgar a cultura,
o pensamento, a arte e o saber; III –
pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas; IV – respeito à liberdade
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e apreço à tolerância; V – coexistência
de instituições públicas e privadas de
ensino; VI – gratuidade do ensino
público em estabelecimentos oficiais;
VII – valorização do profissional da
educação escolar; VIII – gestão
democrática do ensino público, na
forma desta Lei e da legislação dos
sistemas de ensino; IX – garantia de
padrão de qualidade; X – valorização
da experiência extraescolar; XI –
vinculação entre a educação escolar, o
trabalho e as práticas sociais; XII –
consideração com a diversidade
étnico-racial;
TÍTULO III – Do Direito à Educação e
do Dever de Educar
Art. 4º O dever do Estado com
educação escolar pública será
efetivado mediante a garantia de: I –
educação básica obrigatória e gratuita
dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete)
anos de idade, organizada da seguinte
forma: a) pré-escola; b) ensino
fundamental; c) ensino médio; II –
educação infantil gratuita às crianças
de até 5 (cinco) anos de idade; III –
atendimento
educacional
especializado gratuito aos educandos
com deficiência, transtorno os globais
do
desenvolvimento
e
altas
habilidades
ou
superdotação,
transversal a todos os níveis, etapas e
modalidades, preferencialmente na
rede regular de ensino; IV – acesso
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público e gratuito aos ensinos
fundamental e médio para todos os
que não os concluíram na idade
própria; V – acesso aos níveis mais
elevados do ensino, da pesquisa e da
criação
artística,
segundo
a
capacidade de cada um; Lei de
diretrizes e bases da educação
nacional VI – oferta de ensino noturno
regular, adequado às condições do
educando; VII – oferta de educação
escolar regular para jovens e adultos,
com características e modalidades
adequadas às suas necessidades e
disponibilidades, garantindo-se aos
que forem trabalhadores as condições
de acesso e permanência na escola;
VIII – atendimento ao educando, em
todas as etapas da educação básica,
por meio de programas suplementares
de
material
didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência
à saúde; IX – padrões mínimos de
qualidade de ensino, definidos como a
variedade e quantidade mínimas, por
aluno, de insumos indispensáveis ao
desenvolvimento do processo de
ensino-aprendizagem; X – vaga na
escola pública de educação infantil ou
de ensino fundamental mais próxima
de sua residência a toda criança a
partir do dia em que completar 4
(quatro) anos de idade;
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Como vimos, na LDB 9394/96, a educação
brasileira é dividida em dois níveis: a educação básica
e o ensino superior.
Educação básica:
•

Educação Infantil – creches (de 0 a 3 anos) e
pré-escolas (de 4 e 5 anos) – É gratuita, mas
não obrigatória. É de competência dos
municípios.

•

Ensino Fundamental – anos iniciais (do 1º ao
5º ano) e anos finais (do 6º ao 9º ano) – É
obrigatório e gratuito. A LDB estabelece que,
gradativamente, os municípios serão os
responsáveis por todo o ensino fundamental.
Na prática os municípios estão atendendo aos
anos iniciais e os Estados os anos finais.

•

Ensino Médio – O antigo 2º grau (do 1º ao 3º
ano). É de responsabilidade dos Estados.
Pode ser técnico profissionalizante, ou não.
Ensino Superior:

•

É de competência da União, podendo ser
oferecido por Estados e Municípios, desde que
estes já tenham atendido os níveis pelos quais
é responsável em sua totalidade. Cabe a União
autorizar e fiscalizar as instituições privadas de
ensino superior.
Art. 5º O acesso à educação básica
obrigatória é direito público subjetivo,
podendo qualquer cidadão, grupo de
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cidadãos, associação comunitária,
organização sindical, entidade de
classe ou outra legalmente constituída
e, ainda, o Ministério Público, acionar
o poder público para exigi-lo. § 1º O
poder público, na esfera de sua
competência federativa, deverá: I –
recensear anualmente as crianças e
adolescentes em idade escolar, bem
como os jovens e adultos que não
concluíram a educação básica; II –
fazer-lhes a chamada pública; III –
zelar, junto aos pais ou responsáveis,
pela frequência à escola. § 2º Em
todas as esferas administrativas, o
Poder Público assegurará em primeiro
lugar o acesso ao ensino obrigatório,
nos termos deste artigo, contemplando
em seguida os demais níveis e
modalidades de ensino, conforme as
prioridades constitucionais e legais. §
3º Qualquer das partes mencionadas
no caput deste artigo tem legitimidade
para peticionar no Poder Judiciário, na
hipótese do § 2º do art. 208 da
Constituição Federal, sendo gratuita e
de rito sumário a ação judicial
correspondente. Lei n º 9.394/1996 §
4º Comprovada a negligência da
autoridade competente para garantir o
oferecimento do ensino obrigatório,
poderá ela ser imputada por crime de
responsabilidade. § 5º Para garantir o
cumprimento da obrigatoriedade de
ensino, o Poder Público criará formas
alternativas de acesso aos diferentes
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níveis de ensino, independentemente
da escolarização anterior.
Art. 6º É dever dos pais ou
responsáveis efetuar a matrícula das
crianças na educação básica a partir
dos 4 (quatro) anos de idade.
Art. 7º O ensino é livre à iniciativa
privada, atendidas as seguintes
condições: I – cumprimento das
normas gerais da educação nacional e
do respectivo sistema de ensino; II –
autorização de funcionamento e
avaliação de qualidade pelo Poder
Público; III – capacidade de
autofinanciamento,
ressalvado
o
previsto no art. 213 da Constituição
Federal.
TÍTULO IV – Da Organização da
Educação Nacional
Art. 8º A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios organizarão,
em regime de colaboração, os
respectivos sistemas de ensino. § 1º
Caberá à União a coordenação da
política nacional de educação,
articulando os diferentes níveis e
sistemas
e
exercendo
função
normativa, redistributiva e supletiva
em relação às demais instâncias
educacionais. § 2º Os sistemas de
ensino terão liberdade de organização
nos termos desta Lei.
Art. 9º A União incumbir-se-á de: I –
elaborar o Plano Nacional de
Daniella Bueno de Andrade Macário
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Educação, em colaboração com os
Estados, o Distrito Federal e os
Municípios; Lei de diretrizes e bases
da educação nacional II – organizar,
manter e desenvolver os órgãos e
instituições oficiais do sistema federal
de ensino e o dos Territórios; III –
prestar assistência técnica e financeira
aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios para o desenvolvimento de
seus sistemas de 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;
IV-A – estabelecer, em colaboração
com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, diretrizes e procedimentos
para identificação, cadastramento e
atendimento, na educação básica e na
educação superior, de alunos com
altas habilidades ou superdotação; V –
coletar,
analisar
e
disseminar
informações sobre a educação; VI –
assegurar processo nacional de
avaliação do rendimento escolar no
ensino fundamental, médio e superior,
em colaboração com os sistemas de
ensino, objetivando a definição de
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prioridades e a melhoria da qualidade
do ensino; VII – baixar normas gerais
sobre cursos de graduação e pósgraduação; VIII – assegurar processo
nacional de avaliação das instituições
de educação superior, com a
cooperação dos sistemas que tiverem
responsabilidade sobre este nível de
ensino; IX – autorizar, reconhecer,
credenciar, supervisionar e avaliar,
respectivamente, os cursos das
instituições de educação superior e os
estabelecimentos do seu sistema de
ensino. § 1º Na estrutura educacional,
haverá um Conselho Nacional de
Educação, com funções normativas e
de supervisão e atividade permanente,
criado por lei. § 2º Para o cumprimento
do disposto nos incisos V a IX, a União
terá acesso a todos os dados e
informações necessários de todos os
estabelecimentos
e
órgãos
educacionais. Lei n º 9.394/1996 § 3º
As atribuições constantes do inciso IX
poderão ser delegadas aos Estados e
ao Distrito Federal, desde que
mantenham instituições de educação
superior.
Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão
de: I – organizar, manter e desenvolver
os órgãos e instituições oficiais dos
seus sistemas de ensino; II – definir,
com os Municípios, formas de
colaboração na oferta do ensino
fundamental,
as
quais
devem
assegurar a distribuição proporcional
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das responsabilidades, de acordo com
a população a ser atendida e os
recursos financeiros disponíveis em
cada uma dessas esferas do Poder
Público; III – elaborar e executar
políticas e planos educacionais, em
consonância com as diretrizes e
planos nacionais de educação,
integrando e coordenando as suas
ações e as dos seus Municípios; IV –
autorizar, reconhecer, credenciar,
supervisionar
e
avaliar,
respectivamente, os cursos das
instituições de educação superior e os
estabelecimentos do seu sistema de
ensino;
V
–
baixar
normas
complementares para o seu sistema
de ensino; VI – assegurar o ensino
fundamental
e
oferecer,
com
prioridade, o ensino médio a todos que
o demandarem, respeitado o disposto
no art. 38 desta Lei; VII – assumir o
transporte escolar dos alunos da rede
estadual. Parágrafo único. Ao Distrito
Federal aplicar-se-ão as competências
referentes aos Estados e aos
Municípios.
Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão
de: I – organizar, manter e desenvolver
os órgãos e instituições oficiais dos
seus sistemas de ensino, integrandoos às políticas e planos educacionais
da União e dos Estados; II – exercer
ação redistributiva em relação às suas
escolas; III – baixar normas
complementares para o seu sistema
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de ensino; IV – autorizar, credenciar e
supervisionar os estabelecimentos do
seu sistema de ensino; V – oferecer a
educação infantil em creches e préescolas, e, com prioridade, o ensino
fundamental, permitida a atuação em
outros níveis de Lei de diretrizes e
bases da educação nacional 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. VI – assumir o transporte
escolar dos alunos da rede municipal.
Parágrafo único. Os Municípios
poderão optar, ainda, por se integrar
ao sistema estadual de ensino ou
compor com ele um sistema único de
educação básica.

A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA NA ESCOLA
A sociedade atual passa por constantes
transformações. Os avanços tecnológicos são cada
vez maiores e ocorrendo em um período de tempo
cada vez menor. Todas essas mudanças provocam
alterações nas mais diversas formas de vida e
integrações.
A tecnologia está cada vez mais inserida na
sociedade e a inclusão digital atinge os mais diversos
lugares e essa tem sido também uma
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responsabilidade de todos, sendo assim, também das
unidades escolares.
Faz-se urgente e necessária a aceitação das
ferramentas tecnológicas no âmbito escolar e
decorrente disto a formação e capacitação dos
profissionais nela inseridos para que essa inclusão
digital seja qualitativa e não apenas atender um
modismo e ou fazer quantidade de recursos sem
saber do que realmente são capazes e de que
maneira podem contribuir aos estudos.
De acordo com o autor PAIS:2005, o sucesso
do computador como uma tecnologia que pode
favorecer a expansão da inteligência depende da
forma como ocorre a relação entre o usuário e as
informações contidas no programa por ele utilizado.
Quanto mais relativa for essa relação, maiores serão
as possibilidades de enriquecer as condições de
elaboração do saber.
Este é, talvez, um dos principais argumentos
para justificar a importância do estudo da
interatividade no contexto da inserção dos
computadores na educação escolar.
Segundo moran, (2001 p. 33-34):
[...] os meios de comunicação, operam
imediatamente com o sensível, o
concreto, principalmente a imagem em
movimento. Combinam a dimensão
espacial com sinestésica, onde o ritmo
torna-se cada vez mais alucinante. Ao
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mesmo tempo utilizam a linguagem
conceitual, falada e escrita, mais
formalizada e racional. Imagem,
palavra e música, integra-se dentro de
um contexto comunicacional afetivo,
de forte impacto emocional, que facilita
e predispõe a aceitar mais facilmente
as mensagens. [...]

Contudo é necessário se ater à tecnologia
como uma estratégia pedagógica adicional e sendo
assim não é necessário que esteja em todas as aulas.
É preciso um equilíbrio entre as mais diversas
maneiras de promover uma aula, não excedendo uma
estratégia e assim anulando outras.
O professor precisa dominar o mínimo, que
seja dessas novidades que acercam a nova
sociedade e, assim possa promover o aprendizado do
aluno e mediar o conhecimento sem que a tecnologia
substitua sua presença e conhecimento.
As relações humanas devem ser estreitadas e
respeitadas sem que as máquinas se tornem o alvo e
resultado central. Os avanços tecnológicos fazem
parte inclusive da Evolução da Sociedade a qual
estamos inseridos, mas esta não deve dominar as
relações e definir as interações.
Os recursos tecnológicos devem ser
instrumentos de aprendizagem e favorecer as
interações. Promover situações problemas que
possibilitem ao aluno interagir com as ferramentas e,
ao mesmo tempo, integrar-se ao grupo e assim
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construir o conhecimento em grupo e promover a
troca de ideias e enriquecer a prática pedagógica.
As aulas devem ser enriquecidas com práticas
diversas, sair do tradicional e convencional. O
professor deve prestar atenção ao ritmo de
aprendizado e necessidade de cada aluno. O trabalho
proposto é para o grupo, porém cada um tem seu
próprio tempo e habilidades que se destacam e se
complementam. Todos devem ser percebidos,
respeitados e inteirados.
Diante destas mudanças, o professor tem
como auxílio um novo recurso para tornar suas aulas
mais estimulantes e diferenciadas. E esta é uma
forma de mostrar que o aluno pode sim obter um bom
desempenho perante as máquinas, com softwares
educacionais que enriquece sua melhor maneira de
crescer.
O professor/mediador cria certas facilidades
aumentando a autoestima dos alunos, além de
permitir novos valores e verificando a dificuldade de
aprendizagem readaptando com jogos interativos e
de fácil entendimento, ou seja, o professor como
mediador tem papel significativo e é dele a missão de
buscar alternativas viáveis para fazer desaparecer o
desinteresse dos alunos que não querem se envolver
e participar dos projetos implantados pela escola.
Assim as novas tecnologias vieram para
diminuir empecilhos que impedem o progresso do
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indivíduo, melhorando seu desempenho com
ferramentas eficazes condicionando uma qualidade e
agilidade, garantindo uma maior aplicabilidade.
Segundo Moran, (2016 p. 145-165):
[...]Penso
que
as
instituições
educacionais precisam trabalhar em
dois planos, o de curto e o de médio
prazo. Há mudanças possíveis
rapidamente e há mudanças que
precisam
ser
cuidadosamente
preparadas
para
serem
bemsucedidas,
evitando
possíveis
retrocessos e reviravoltas. [...]

Mudar a cultura de escolas convencionais não
é simples. Escolas tendem a repetir modelos
conhecidos, diante do risco de perda da identidade e
do mercado já consolidado. Em todas as escolas
encontramos docentes com propostas diferenciadas,
que envolvem mais os alunos, mas costumam ser
propostas isoladas, que não afetam a estrutura como
um todo, mais pesada e lenta.
IMPLANTAÇÃO
DAS
AMBIENTE ESCOLAR

TECNOLOGIAS

NO

Ainda é tímida a implantação das tecnologias
nas escolas. Mas, apesar de muitas delas serem já
comuns na sociedade, seus valores são os mais
diversos e muitas unidades escolares ainda sofrem
com a condição econômica para fazer as adequações
da estrutura física, capacitar profissionais, mobiliar o
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espaço e adquirir equipamentos suficientes para a
quantidade de alunos e diversificar os mesmos.
O maior desafio na sociedade da informação é
proporcionar a Inclusão Digital a todos os seus
componentes de maneira igualitária.
Sabemos que muitos pais, acostumados com
o modelo educacional de suas épocas, ainda
desconhecem as vantagens do uso da tecnologia na
sala de aula. Com isso criam empecilhos e acabam
desacreditando nos benefícios da implantação das
tecnologias nas escolas, especificamente em salas
de aula. Assim, os mais conservadores imaginam,
inclusive, que os apetrechos tecnológicos contribuem
para a dispersão dos alunos.
No entanto, é preciso atualizar nosso
entendimento sobre o uso dos facilitadores do
aprendizado que fazem uso da tecnologia. Afinal,
como você observará a seguir, existem diversas
vantagens no uso dessas alternativas em sala de
aula.
Segundo Moran, (2016 p. 145-165):
[...]O primeiro passo e o mais
importante é o da mudança mental, da
mudança cultural, mostrando que
estas novas formas de aprender fazem
mais sentido, que os alunos se
engajam mais e obtêm melhores
resultados.
O
trabalho
de
sensibilização
com
exemplos
concretos
é
fundamental.
Os
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exemplos desmontam as resistências.
Hoje temos muitas escolas e
universidades que nos apontam
caminhos. [...]

TECNOLOGIAS NO AMBIENTE ESCOLAR
As fronteiras do Brasil se abriram para receber
as tecnologias da informação no início da década de
90. Na época foram diversos os comentários de que
uma nova revolução estava chegando, pois o mundo
como era conhecido já não seria mais o mesmo.
Vivemos hoje em uma época de ênfase na
informação, tais como a presença das revistas,
jornais e internet, onde é preciso estamos sempre
informados.
Mas vale lembrar que é de suma importância
lembrar que a informação não é conhecimento. O
conhecimento envolve alguns critérios como o
estabelecimento de relações entre informações
isoladas. Se pensarmos nesse sentido, muito do que
é chamado conhecimento escolar é apenas
informação.
Muitas teorias apareceram para dizer como a
informática seria aplicada em todos os setores da
sociedade e como teria utilização para a educação.
Após alguns anos verifica-se um posicionamento e
um envolvimento bem diferente entre teoria e prática,
educação e informação digital, avanços tecnológicos
e recursos antigos.
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A informática, é de suma importância no auxílio
ao professor moderno. Com ela o professor consegue
inserir uma grande variedade de efeitos visuais e
sonoros, os chamados de efeitos hipertextuais que
enriquecem a exposição do tema abordado em sala
de aula, porém o professor é, e sempre será
indispensável.
O maior desafio agora é treinar e capacitar o
professor a fazer da informática sua aliada no
processo ensino-aprendizagem e quebrar algumas
barreiras, principalmente aos professores que estão
atuando há bom tempo na Educação e não estão
acostumados nem “íntimos” a essas novidades,
mostrando a eficácia destas tecnologias no ensino
que podem e devem ser integradas aos métodos
convencionais já bem definidos e praticados.
O papel do professor é orientar o aluno para
trabalhar corretamente com a informática e
proporcionar condições para que esta ferramenta
venha a enriquecer o seu conhecimento, pois como
tudo essa tecnologia também tem seu lado obscuro,
principalmente a internet que sem dúvida alguma é a
maior fonte de conhecimento que qualquer ser
humano já teve acesso, mas também onde circula
materiais de qualidade duvidosa e até mesmo
criminosa.
Não se pode deixar de lado que os avanços
tecnológicos geram mudanças e proporcionam coisas
novas a todo instante e com a evolução dessas
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ferramentas, a capacitação e formação dos
profissionais deve ser cada vez mais frequente e
envolvente.
A INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS.
Inclusão Digital é o nome dado ao processo de
democratização do acesso às tecnologias da
informação. Essa inclusão também é para simplificar
a sua rotina diária, maximizar o tempo e também as
potencialidades.
Um incluído digitalmente não é aquele que
apenas usa esta nova linguagem, que é um mundo
tecnológico. Os estabelecimentos de ensino privado
estão cada vez melhorando suas estruturas com
laboratórios de informática e contratando técnicos e
professores para o funcionamento desses espaços.
Para essas salas tem-se o técnico para cuidar de toda
a infraestrutura dos professores para cuidar do uso
correto dos conteúdos educacionais.
Esse contato com a tecnologia da informação
prepara esse aluno desde o ensino fundamental para
o contato com o mundo digital. Dessa forma, o aluno
se desenvolve e se prepara para o mercado
competitivo de trabalho e também para as mais
diversas atividades que o acompanharão durante
toda a sua vida.
Infelizmente, a realidade das escolas ainda é
desanimador e preocupante, são poucas as escolas
que possuem um laboratório de informática e
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normalmente quando tem esse espaço são obsoletos,
deficiência de profissionais técnicos e de
orientadores, recursos com configurações atrasadas
e
arcaicas,
muitas
vezes
impedindo
o
desenvolvimento de uma atividade adequada e de
qualidade.
Esse fato retarda muito a concorrência do
aluno que vem das escolas públicas, com os alunos
egressos das escolas do ensino particular.
A inclusão digital tem o objetivo de promover o
desenvolvimento de redes de internet, ofertando
assim meios de comunicação e conhecimento. Por
conta disso, vários projetos são lançados para
aumentar a inclusão digital em escolas e
universidades públicas.
RECURSOS
IMPLANTADOS
FUNCIONALIDADES.

E

SUAS

Hoje,
em
determinadas
escolas,
principalmente da rede privada, o professor já tem na
sua aula de aula o auxílio de alguns equipamentos
como o computador e projetor multimídia que estão
fixos ou podem fazer parte de um espaço específico
para uma aula diferenciada.
O projetor multimídia é um dos novos recursos
que estão sendo utilizados em sala de aula e como
qualquer recurso pedagógico que são utilizados nas
aulas e atividades envolve um planejamento
antecipado.
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Esse planejamento requer a clareza de
questões como:
1.
Objetivo – O que o professor deseja que
seja aprendido pelo aluno e quais competências e
habilidades irão ser trabalhadas por eles.
2.
Justificativa Didática – Por qual motivo o
projetor multimídia vai trazer para o aluno um melhor
aprendizado em relação aos recursos tradicionais e
também qual será o ganho didático.
3.
Metodologia / Estratégias – Esse
planejamento vale para verificar qual o tempo que
este recurso será utilizado e como irá ser conduzida
a atividade em questão. Principalmente o que será
mostrado pelo professor. É um passo a passo da aula,
as observações e intervenções que possam contribuir
para o desenvolvimento da aula tendo como
referência o objetivo / resultado final pretendido.
4.
Avaliação – Como serão avaliados os
resultados de aprendizado dos alunos. Com essa
avaliação poderá ser verificado se o projetor
multimídia foi realmente mais eficiente no
aprendizado dos alunos do que os métodos
tradicionais.
Esse planejamento deve ocorrer para todas as
aulas, independente de que recurso tecnológico será
utilizado.
Os recursos pedagógicos são os mais variados
e geralmente estão ligados aos conteúdos. Ou
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melhor, devem estar ligados às competências e
habilidades que serão trabalhadas.
Todo professor é capaz de ter esses objetivos
bem claros antes de trabalhar qualquer atividade com
os alunos.
A justificativa para o uso do projetor multimídia
não é tão óbvia quanto se parece, pois o objetivo
pedagógico tem de observar o uso do projetor,
perante outros recursos tradicionais envolve certo
conhecimento sobre essas novas possibilidades que
as TICs oferecem.
O planejamento das atividades demanda das
mesmas habilidades que o professor tem para
planejar suas aulas tradicionais. Para o uso destes
recursos é bom o docente ter ciência das dificuldades
que encontrará ao manusear o referido recurso, e que
precisará explorar os pontos favoráveis e minimizar
os desfavoráveis.
Para finalizar a avaliação de aprendizagem já
é uma prática adotada por parte do professor. Agora
também será necessário avaliar também se o projetor
multimídia promoveu ao estudante uma melhor
aprendizagem, ou se não ocorreu nenhum impacto na
aprendizagem do aluno em comparação ao que era
de se esperar usando o chamado método tradicional.
É importante salientar que não é só o professor
que deve ter acesso a estes recursos. O aluno
também é um usuário do equipamento na medida em
Daniella Bueno de Andrade Macário

1748

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

que o professor marque apresentação de trabalhos e
seminários. Sendo assim é importante porque
desenvolve o aluno na formatação de apresentações
e estimulando os mesmos em falar com uma plateia,
tirando deles assim a timidez o que é muito bom para
aquele aluno que parte para o mercado de trabalho.
Com o projetor multimídia em sala de aula é
necessário ter uma visão extremamente diferente no
que se entende “Carga Horária”. O professor deverá
procurar desenvolver boas aulas e não apenas seguir
o conteúdo tradicional do livro didático. Os recursos
tecnológicos devem ampliar o manuseio das
informações para uma reflexão maior e assim uma
aprendizagem eficiente e de qualidade. Todo esse
processo demanda um tempo maior por parte do
professor que deverá ter clareza do seu planejamento
de aula e dominar o recurso proposto para o
desenvolvimento da mesma, ou comprometerá todo o
resultado pretendido.
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EPISTEMOLOGIA E O PROFESSOR MEDIADOR
Carina das Neves Duarte Freitas

CONCEITO E ORIGEM
Epistemologia, palavra de origem grega que
significa ciência, conhecimento; é o estudo
científico que trata dos problemas relacionados com
a crença e o conhecimento, sua natureza e
limitações, estuda o grau de certeza do
conhecimento cientifico nas suas diferentes áreas.
O objetivo principal de estimar a sua
importância para o espírito humano, a epistemologia
é conhecida como teoria do conhecimento, na área
da filosofia compreende a possibilidade do ser
humano alcançar o conhecimento total e genuíno,
também trata da natureza, da origem e validade do
conhecimento.
A epistemologia surgiu com Platão que se
opunha à crença ou opinião ao conhecimento,
segundo ele a crença é um ponto de vista subjetivo
e o conhecimento é crença verdadeira e justificada,
formado pelo conjunto de todas as informações
que descrevem e explicam o mundo natural e social.
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Com isso, a epistemologia provoca duas
posições, uma empirista que diz que o
conhecimento deve ser baseado na experiência, ou
seja, no que for apreendido durante a vida, e a
posição racionalista, que prega que a fonte do
conhecimento se encontra na razão, e não na
experiência.
Há alguns tipos de epistemologia entre eles: a
jurídica (na área do Direito), a convergente (na área
da Psicologia) e a epistemologia genética
desenvolvida por Jean Piaget sendo utilizada pelos
profissionais da área de educação para
aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem.
EPISTEMOLOGIA GENÉTICA
A Epistemologia Genética elaborada por Jean
Piaget* consiste na análise das duas teorias: o
apriorismo e o empirismo, para ele, o conhecimento
não é algo inato dentro de um indivíduo, como
afirma o apriorismo, também não é alcançado
através da observação do meio envolvente, como, o
empirismo.
* <https://www.10emtudo.com.br/artigo/biografia-de-jeanpiaget/>

A epistemologia é utilizada para denominar a
teoria do conhecimento cujo objetivo da pesquisa de
Piaget foi definir, a partir da perspectiva da biologia,
e após na psicologia, como o indivíduo passaria de
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um nível menor de conhecimento para um nível de
maior.
Segundo
Piaget,
a
construção
do
conhecimento pelo ser humano é fruto de suas
interações com o seu meio, desta forma, de um lado,
temos o organismo com suas possibilidades; do
outro, o meio que o solicita e conforme surgem essas
solicitações são construídas as estruturas da
inteligência.
O ser humano tem a possibilidade de
reorganizá-las e modificar as estruturas mentais já
existentes ou se mostrem ineficientes a fim de se
chegar a uma forma adequada para se lidar com a
nova situação ocorre um processo global
denominado por Piaget de adaptação.
O construtivismo piagetiano é
essencialmente
biólogo.
A
perspectiva lógica de Piaget não é
senão o correspondente de sua
perspectiva biológica, isto é, o
desenvolvimento é visto como um
processo de adaptação, que tem
como modelo a noção biológica do
organismo em interação constante
com o meio. (SILVA, 2003, p. 41
apud GOULART, 1995,17)

A adaptação consiste na tendência com que
todos os organismos nascem para se integrarem no
meio ambiente na adaptação ocorre dois processos
fundamentais: a assimilação – consiste no processo
Carina das Neves Duarte Freitas
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de modificação dos elementos do meio, de modo a
incorporá-los à estrutura do organismo.
E a acomodação – ocorre quando o indivíduo
cria novas maneiras de agir e modifica estruturas
antigas para poder dominar uma nova situação,
quando ocorre sucessivas assimilações e
acomodações é chamado por Piaget de
equilibração.
PROCESSO
DE
EQUILIBRAÇÃO
ESTRUTURAS COGNITIVAS

DAS

O organismo funciona de modo a atingir e a
procurar manter um estado de equilíbrio interno que
permita a sobrevivência num determinado meio
ambiente caso um dos elementos de um sistema
entre em desacordo com os demais, ocorre um
processo no organismo que possibilita a retornar ao
estado anterior.
Desta forma, um indivíduo ao sentir fome
buscará uma forma que permita sanar este
desequilíbrio orgânico e, quando o fizer, retornará a
um estado de equilíbrio, processo semelhante
ocorre na organização mental do indivíduo este
processo denomina-se equilibração das estruturas
cognitivas ou equilíbrio.
A primeira forma de equilíbrio que a criança
adquiri consiste na formação de uma série de
esquemas sensoriais-motores que lhe permite
organizar as sensações internas e externas dandoCarina das Neves Duarte Freitas
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lhe condições de atuar sobre a realidade, neste
sentido, o desenvolvimento é um processo de
equilibração sucessiva.
A cada fase do desenvolvimento da criança
ela consegue uma organização mental que será
modificada à medida em que atingir novas formas
de compreender a realidade e atuar sobre ela, na
adolescência atinge uma forma final e na fase
adulta alcança uma forma de equilíbrio com o
ambiente.
Segundo Piaget existem formas diferentes de
interagir, agir e pensar com o ambiente nas diversas
faixas etárias, a estas maneiras típicas de agir e
pensar, Piaget denominou estágio ou período de
desenvolvimento cognitivos as quais condicionam a
atuação da criança em seu ambiente.
ESTÁGIOS
COGNITIVOS

DE

DESENVOLVIMENTO

Piaget separa o processo cognitivo em duas
palavras: aprendizagem e desenvolvimento: aquela
refere-se à aquisição de uma resposta, aprendida
em função da experiência, obtida de forma
sistemática ou não, esta seria uma aprendizagem de
fato, sendo responsável pela formação dos
conhecimentos.
Segundo ele o processo de desenvolvimento
possui quatro estágios sucessivos que indicam o
grau de desenvolvimento da criança:
Carina das Neves Duarte Freitas
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1) Sensório-motor: (0 – 2 anos) a inteligência da

criança é essencialmente prática e as ações
de reflexo predomina, a relação com o meio
ambiente não se dá raciocínio logico ou pela
representação simbólica, mas pela ação e
experimentação direta;
2) Pré-operatório (2 – 7 anos) predomina o

egocentrismo, pois a criança não consegue
colocar-se abstratamente no lugar do outro,
sua percepção começa a ser aguçada á
medida que imaginar situações com figuras e
pessoas semelhantes;
3) Operatório-concreto (8 – 12 anos) a criança já

consegue, a
seu
modo, organizar e
sistematizar e relacionar aspectos diferentes
da realidade, sua compreensão do mundo não
é mais tão prática, mas ainda depende do
mundo concreto para realizar abstrações;
4) Operatório-formal (8 – 14 anos) a criança já

pode realizar abstrações sem necessitar de
representações concretas e, pode, imaginar
situações nunca vistas ou vivenciadas por ela.
Na educação a pratica dessas alternativas
modifica a relação professor x aluno, desta forma,
o aluno passa a ser visto como um sujeito produtor
do conhecimento e o educador desenvolve o papel
de um facilitador do processo ensino-aprendizagem.
PROFESSOR MEDIADOR
Carina das Neves Duarte Freitas
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O processo da construção do conhecimento,
segundo Piaget, é um processo constante no qual
pressupõe que a criança é capaz de criar, recriar
e experimentar de forma autônoma e impulsionar o
seu próprio desenvolvimento, nesse sentido, o ato
de errar não pode ser visto como falha.
Entretanto como um momento necessário da
aprendizagem cuja ausência do erro denuncia a
ausência
da
experimentação
e,
consequentemente,
da aprendizagem, neste
sentido, o trabalho coletivo tem o papel de mediador
das relações e de instigador a capacidade de
participação, cooperação.
Favorece o respeito mútuo na relação aluno x
professor e aluno x aluno, estabelece laços de
afetividade, a criança torna-se parte de uma
coletividade, supera seu egocentrismo, na visão de
Piaget o educador não é o detentor do saber, mas
se posiciona como mediador de diversas linguagens.
Para se efetiva a mediação algumas características
são necessárias:
a) Intencionalidade: disponibilidade do mediador

em utilizar o que estiver ao seu alcance para
explicar o conteúdo da melhor maneira
possível;
b) Reciprocidade: o aluno deve ter o desejo e a

curiosidade de aprender;
c) Transcendência: tem como objetivo promover
Carina das Neves Duarte Freitas
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a compreensão de conceitos deforma que eles
possam ser aplicados em outras situações;
d) Mediação do significado: o papel do mediador

é contribuir para ampliar o processo de
aprendizagem.
Essas características são inerentes a um
professor mediador que contribuem para o
desenvolvimento da autonomia da criança de forma
a contribuir para a formação de um cidadão crítico,
participativo com capacidade para atuar na
sociedade em que vive.
“Autonomia é um poder que somente
pode ser conquistado de dentro, e
que se exerce dentro de um
esquema de cooperação”. (SOUZA,
2003, p. 137 apud PIAGET, 1932, p.
371).

CONCLUSÃO
A globalização e o surgimento de novas
tecnologias (como: o avanço das telecomunicações
e da informática) contribuem para que ocorram
mudanças em diferentes áreas, como também, na
Educação, faz com que a interação professor - aluno
torna-se muito mais dinâmica.
Segundo Lev Vygotosk, a interação social e a
mediação são fundamentais no processo educativo,
neste sentido, a escola passa a ser um espaço de
construção, de valorização e respeito, no qual as
pessoas são mobilizadas a pensar em conjunto.
Carina das Neves Duarte Freitas
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O professor deixa de ser um mero transmissor
de conhecimentos para um orientador, um
estimulador de todos dos processos que levam os
alunos a construírem seus conceitos, valores,
atitudes e habilidades que lhes permitam crescer
como pessoas, como cidadãos e futuros
trabalhadores.
Com isso, o papel do professor é fundamental,
pois o bom andamento das atividades pedagógicas
depende diretamente da sua ação, de como se faz
a mediação conhecimento/ aluno; na Educação
Infantil o professor busca compreender e aprender
como contribuir para o desenvolvimento da criança.
Sua forma de ver e sentir o mundo, e, assim,
criar oportunidades para ela manifestar suas ideias,
sua linguagem, seus sentimentos, sua criatividade,
suas reações, suas relações sociais e sua
imaginação, diante de tantas mudanças e
incertezas.
O desafio do professor é compreender que
deverá exercer um novo papel, de acordo com os
princípios de ensino-aprendizagem adotados, como
saber lidar com os erros, estimular a aprendizagem,
ajudá-la a se organizar, educar através do ensino,
entre outros.
Na teoria construtivista, Vygotosk, o professor
é o instigador na construção de conhecimento, na
prática
educativa
deve
transparecer
sua
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intencionalidade pedagógica para então sugerir
atividades que sirvam de elo entre o aluno e as
características internas do objeto de conhecimento.
Dessa maneira, o professor-mediador estará
colaborando para a construção da autonomia da
criança - seja de pensamento, seja de ação ampliando a participação social e dinamizando o
desenvolvimento mental deles, de forma a capacitála a exercer o papel de cidadão.
Contudo, Jean Piaget destaca que para
ocorrer à construção de um novo conhecimento é
preciso que se estabeleça um desequilíbrio nas
estruturas mentais, ou seja, precisa passar por um
processo de desorganização para que possa se
reorganizar estabelecer um novo conhecimento.
Segundo as orientações curriculares, o
conhecimento pode ser realizado em colaboração
com diferentes parceiros na realização de
atividades, pelo diálogo, pela observação, por
imitação ou por transmissão sociocultural, aprendese, em especial,na relação com o outro, não só com
o professor.
Logo, a Educação deve não apenas formar
trabalhadores para as exigências do mercado de
trabalho, porém cidadãos críticos capazes de
transformar um mercado que valorize, não somente
a qualificação profissional; mas, o conhecimento.
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ESPAÇOS SOCIAIS E RELACIONAIS: FAVELA,
COMUNIDADE, PERIFERIA E OUTRAS
OCUPAÇÕES URBANAS
Roberta Sousa Silva Salvador

Resumo: O estudo das condições de sobrevivência
das pessoas na cidade (em oposição ao campo,
aldeias e fazendas) é feito desde o início do século
XIX e fora marcado pelo rompimento com o passado
estatal em virtude do nascimento das grandes
cidades e surgimento de novas classes sociais (e
choque com as já existentes).
Estudos multidisciplinares sobre a ocupação dos
centros urbanos e seus arredores começaram a
surgir. As metodologias, intervenções e categorias de
análise que visaram registrar as pessoas moradoras
distante dos centros urbanos e seus modos de vida
fizeram surgir à disciplina de Sociologia Urbana que
visa compreender os processos de segregação,
formação de periferias e favelas das grandes cidades
bem como a espoliação dos espaços urbanos. A nova
cidade é como a realidade se mostra aos que nela
vivem e dela dependem.
Palavras-chave: cidades, comunidade, espaços,
favela, sociologia urbanização.
Roberta Sousa Silva Salvador
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Abstract: The study of living conditions of people in
the city (as opposed to the country side, villages and
farms) is made from the early nineteenth century and
was marked by the break with the past state by virtue
of birth of the great cities and the emergence of new
social classes (and shock with existing).
Multidisciplinary studies on the occupation of urban
centers and surrounding areas began to emerge. The
methodologies, interventions and categories of
analysis that aimed to record the people who live far
from urban centers and their ways of life have given
rise to the discipline of Urban Sociology that aims to
understand the segregation processes, outskirts of
training and slums of the big cities and the spoliation
of urban spaces. The new city is like reality shows to
people who live in and depend on it.
Key words: cities, community spaces, slums,
sociology urbanization.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
(...) Eu só quero é ser feliz, andar
tranquilamente na favela onde eu
nasci.
E poder me orgulhar e ter a
consciência que o pobre tem seu
lugar... (Cidinho & Doca – Rap da
Felicidade. 1994.).

Não são apenas versos na canção. É a realidade
de grande parte da população da cidade de São
Paulo. A favela cresce: para os lados, para cima, em
Roberta Sousa Silva Salvador
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número, em áreas em que se imagina ser impossível
sobreviver; ao lado do córrego, dentro do lixão, a
favela cresce.
O século XX com suas cidades futuristas sem
problemas de superpopulação e advindos dela os
problemas com trânsito, moradia, emprego, entre
outros: este cenário é um tanto utópico e é o avesso
dele que o livro Planeta Favela (HERCULANO, 2000)
traz; mostra o mundo como uma imensa
favela mostrando alguns países nos quais os
problemas relatados trazem consequências mais
acentuadas, como é o caso da América Latina, Ásia e
África.
A exclusão social que faz com que a favela
cresça é conhecida por muitos nomes: miséria,
marginalização, baixa educação e renda, injustiça
social. É sim um problema social que tem implicações
políticas às quais a disciplina sociológica urbana tem
condições teóricas de explicar e sugerir correções,
conforme aponta Weber: "A ciência (seja ela qual for)
não pode propor fins à ação prática. (...) Uma ciência
empírica não está apta a ensinar a ninguém aquilo
que ‘deve’, mas sim, apenas aquilo que ‘pode’ e – em
certas circunstâncias – aquilo que ‘quer’ fazer.” (1970,
p. 56).
Deste modo, a segregação social conhecida
como ‘favela’ é objeto de estudos para sociologia
urbana uma vez que investiga o impacto de tal
segregação na vida das pessoas que residem na
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cidade grande, onde lhes é permitido ou possível.
Neste momento, optamos por analisar os elementos
que caracterizam as favelas e suas transformações,
pois o termo é uma segregação não apenas
geográfica, mas também econômica, cultural,
educacional que imprime à favela rótulos de local de
pobreza, de pessoas com baixa formação escolar, da
violência e outros pejorativos.
O estudo das condições de sobrevivência das
pessoas na cidade (em oposição ao campo, aldeias e
fazendas) é feito desde o início do século XIX e fora
marcado pelo rompimento com o passado estatal em
virtude do nascimento das grandes cidades e
surgimento de novas classes sociais (e choque com
as já existentes).
Estudos multidisciplinares sobre a ocupação
dos centros urbanos e seus arredores começaram a
surgir. As metodologias, intervenções e categorias de
análise que visaram registrar as pessoas moradoras
distante dos centros urbanos e seus modos de vida
fizeram surgir à disciplina de Sociologia Urbana que
visa compreender os processos de segregação,
formação de periferias e favelas das grandes cidades
bem como a espoliação dos espaços urbanos. A nova
cidade é como a realidade se mostra aos que nela
vivem e dela dependem. E assim a cidade se torna
objeto de estudo não isolado, mas somado ao homem
que nela vive, assim, podemos nos apoiar em
Durkheim para verificar que:
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[...] uma representação coletiva está
necessariamente submetida a um
controle indefinidamente repetido: os
homens que a ela aderem verificam-na
na sua experiência própria. Portanto,
ela não pode ser completamente
inadequada ao seu objeto. [“...]”
(DURKHEIM, 1973, p. 540)

A nova cidade “afavelada” é estudada com base
em problemas como a fome, o desemprego,
criminalidade, a presença daqueles que lucram com
a miséria alheia, a incapacidade do Estado em
atender a todos esses problemas de forma igualitária,
permitindo a presença daqueles que se locupletam
com tal situação. Essa marginalização cultural incide
ainda sobre outro aspecto importante: repetência e
evasão escolar. Sem a escolarização mínima o
acesso aos serviços públicos é limitado e, sem eles,
o sentimento de cidadania também se evade do
cidadão.
De fato, isso não é nenhuma novidade,
dado
que
uma
das
grandes
reivindicações dos mais variados
movimentos sociais do país aclama
que um programa amplo e efetivo no
setor
educacional
é
elemento
fundamental para a transformação da
sociedade, transformação não vista
apenas a partir de âmbitos meramente
econômicos, o que uma boa
escolaridade poderia proporcionar,
mas concebida em seus efeitos na
própria cultura política brasileira, ou
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seja, no que ela poderia gerar também
em termos de tolerância e respeito à
diferença, elementos fundamentais
para uma sociedade multiétnica.
(MORTARI, 2002, p.103).

Mais uma vez nos vemos diante de uma geografia
humana que mostra desigualdades tamanhas em
relação a todos os aspectos até aqui citados e como
a presença do capital em grandes quantidades nas
mãos de poucos agrava tal problema, aparentemente
sem solução eficaz e efetiva por parte do Estado.
Desta forma- apoiamo-nos no próprio Lefebvre para
tentar entender os papéis da cidade local e da cidade
autoridade: “A cidade incumbe o trabalho intelectual:
funções de organização e de direção, atividades
políticas e militares, elaboração do conhecimento
teórico (filosofia e ciências)" (1991, p. 28- 29).
A contextualização social.
Sobre os movimentos sociais nas favelas de
São Paulo podemos citar a história do Maestro João
Carlos Martins e sua Orquestra Bachiana com
músicos formados na ONG que ensina música com o
fim de tirar crianças das ruas.
A questão habitacional das favelas também
carece de estudo porque, por falta de espaços
laterais, vemos habitações com três ou quatro
‘andares’, ou seja, a favela vem sendo verticalizada.
Que religião se pratica na favela? O espaço já
insuficiente para pessoas e comércio básico abriga
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ainda templos religiosos variados: igrejas católicas e
protestantes, centros e umbanda e candomblé. A vida
na favela não significa necessariamente vida sem fé
ou religião e os moradores têm seu patrimônio
arqueológico intangível presente na forma de religião.
Sobre os eventos religiosos nas comunidades (e não
propriamente nas favelas, mas considerando que o
conceito se aplica também à religiosidade que ocorre
nelas), Durkheim afirmou que “se é útil saber em que
consiste tal e qual religião particular, importa mais
ainda investigar o que é a religião de maneira geral”
(1973, p. 509), propondo que os pontos comuns
sejam analisados e não necessariamente quem os
pratica.
Qual a forma mais ‘politicamente correta’ de se
chamar as favelas? Elas são comunidades, bairros ou
localidades heterogêneas? Tal definição pode ser
dada pelos que lá habitam, essa seria uma das
formas de intervenção da Sociologia Urbana como
fizera Pierce entre 1940-50, seus estudos iniciais em
São Paulo dividiam o centro da cidade em zonas, nas
quais o modo de viver do homem seria observado,
modo de pesquisa que nomeou de “ecologia
humana”, ou seja, a interação do homem no ambiente
em virtude das variantes ocorridas (no caso, a
econômica, política, habitacional, empregatícia, entre
outras).
Os métodos de observação empírica
(observação in loco) para a pesquisa e como filtrar os
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dados coletados foram as grandes contribuições dos
cientistas da Escola de Chicago em São Paulo: sem
as experiências de pesquisa trazidas e implantadas
como modelo acadêmico, talvez a própria Sociologia
atual, deixaria de ser estudada.
É comum vermos notícias relacionando
favelas ao tráfico de drogas e levantando qual a
eficiência da segurança pública nesses territórios.
Mas o que facilita o tráfico? Pode haver várias
respostas como sustento da família, ruas estreitas
nas quais viaturas não entram, entre outras.
Os pequenos comércios nas favelas, os bares
em garagens de casas, os mercadinhos, vendas,
açougue e papelarias sem registro de empresa e
pagamento de impostos mostra a situação de
informalidade econômica presente nas favelas.
Que políticas públicas são realmente
desenvolvidas nas favelas? Que condições de
transporte público, saneamento básico, existência de
escolas e postos de saúde os moradores de favela
enfrentam? Pela alta densidade demográfica essas
regiões merecem prioridade de serviços públicos,
mas não é o que acontece. Uma intervenção
levantaria também quais as carências e em que
ordem de prioridade poderia ser reduzida ao máximo
e/ou mesmo sanada.
Por pouco ou nenhum investimento do setor de
entretenimento nas favelas há de se considerar que
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tenham uma cultura própria, como por exemplo, o
movimento hip hop e ‘casas de cultura’ com oficinas
de música, teatro, dança e alguns casos, cinema.
O estudo da História no Ensino Médio.
Ensinar História no ensino médio dará
subsídios para que o educando compreenda as
influências do meio urbano sobre os indivíduos.
Mostrará os processos de globalização e evolução
tecnológica que colocaram em vez de pessoas
próximas dos centros urbanos, colocaram indústrias
e centros de comércio (como os shoppings) fazendo
com que a maioria dos trabalhadores e suas famílias
residam em áreas mais afastadas, chamadas de
‘zonas residenciais’.
Para ensinar melhor ao estudante do ensino
médio sobre os direitos de estar na cidade e ser parte
dela, recorremos a Lefebvre:
[...] o direito à cidade (não à cidade
arcaica, mas à vida urbana, à
centralidade renovada, aos locais de
encontro e de trocas, aos ritmos de
vida e empregos do tempo que
permitem o uso pleno e inteiro desses
momentos
e
locais
etc.).
A
proclamação e a realização da vida
urbana como reino do uso (da troca e
do encontro separados do valor de
troca) exigem o domínio do econômico
(do valor de troca, do mercado e da
mercadoria) (2010, p. 139).
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Como profissional e membro social de um país
multicultural, percebo que a formação do caráter de
cada ser humano forma-se a partir do espaço em que
habita, e da influência econômica e política. Logo,
podemos definir uma sociedade também pela análise
de sua paisagem, do dialogo estabelecido pelo povo
com o lugar habitado e isso não significa mais lugar
de pobreza ou riqueza e sim lugar de uma atividade
cultural intensa e rica que invade outras áreas
habitadas e se espalha pela música, dança, poema.
Sobre isso, Magnani aponta para o detalhe que
a cidade é resultado da ação e interação dos vários
atores sociais que habitam os espaços, em suas
variadas funções sejam elas de determinar ou agir
conforme as determinações socialmente acordadas:
[…] o que se propõe é um olhar de
perto e de dentro, mas a partir dos
arranjos dos próprios atores sociais,
ou seja, das formas por meio das quais
eles se avêm para transitar pela
cidade, usufruir seus serviços, utilizar
seus
equipamentos,
estabelecer
encontros e trocas nas mais diferentes
esferas – religiosidade, trabalho, lazer,
cultura, participação política ou
associativa etc. Esta estratégia supõe
um investimento em ambos os pólos
da relação: de um lado, sobre os
atores sociais, o grupo e a prática que
estão sendo estudados e, de outro, a
paisagem em que essa prática se
desenvolve entendida não como mero
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cenário, mas parte constitutiva do
recorte de análise. É o que caracteriza
o enfoque da antropologia urbana,
diferenciando-o da abordagem de
outras disciplinas e até mesmo de
outras opções no interior da
antropologia. (2002, p. 18).

O fato de utilizarmos o termo favela no século
XXI, não significa mais lugares sujos e vulgares.
Passou-se a dizer que são lugares habitados por todo
tipo de gente, de vários lugares e cultura. Tanto que
outras referências também foram apresentadas para
designar “favela”, como comunidade ou periferia.
Para aqueles que habitam esse espaço e o
transformam todos os dias, a sociologia pode
trabalhar com o educando a experiência que eles
trazem do seu cotidiano e isso amplia o olhar de
todos. As experiências trocadas remetem a novos
lugares, valorizam novas culturas e permitem uma
nova análise do espaço em questão.
O Brasil é um país formado sim por favelas,
assim como tantos outros países, mas é preciso
conscientizar o cidadão dos valores culturais e
financeiros que esse espaço pode lhe oferecer e não
rotular. O processo de Globalização nos permitiu
pensar, compreender e repensar rótulos dados,
melhorar esses espaços de acordo com as
necessidades de cada um e do uso coletivo.
A sociologia urbana no ensino médio trará
introduções sobre os modos de vida fora dos centros
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urbanos e como se dá nas zonas periféricas a relação
social entre os indivíduos, as manifestações culturais
e religiosas, assim como conceituar o educando dos
termos e significados corretos preparando – o para
uma análise e percepção mais clara dos espaços
urbanos na vida adulta. Um educando bem
informado,
que
compreende,
transforma
adequadamente e se relaciona bem com espaços
urbanos diferentes, acaba se tornando um cidadão
mais crítico e participativo; detentor de mudanças
significativas para âmbitos sociais econômicos e
políticos. Isso é constitutivo na formação do “fato
social”, que Durkheim descreve desde o início da
formação de cada cidadão:
Observe o modo que são educadas as
crianças. Quando reparamos nos fatos
tais como são, e como sempre foram,
salta aos olhos que toda educação
consiste num esforço contínuo para
impor à criança maneiras de ver, de
sentir e de agir às quais ela não teria
chegado espontaneamente. Desde os
primeiros tempos de sua vida que a
obrigamos a comer, a dormir, à
obediência. Mais tarde, obrigamo-la a
ter em conta os outros, a respeitar os
usos, as conveniências, a trabalhar,
etc.(1978, p. 5-6).

TRANSPOSIÇÃO PEDAGÓGICA.
Trabalhando em sala de aula: apresentação do
plano de aula
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Tema da aula: Espaços urbanos: quem pode usar o
que e onde?
Objetivos: Identificar as relações de poder que
ocorrem quando a população da periferia tenta utilizar
os espaços urbanos comumente usados pelas elites.
Tomando como exemplo um shopping de
Brasília (DF) que fechou as portas e aumentou a
segurança temendo os “rolezinhos” (nome dados a
encontros de adolescentes e jovens da periferia em
espaços públicos mais centrais nas cidades).
Não apenas nos “rolezinhos”, mas a
preservação do espaço que não pertence ao jovem
da periferia é vista também quando a banda de rock
se apresenta em casas de espetáculo: o policiamento
é redobrado, a revista é intensificada porque o senso
comum adotou que o roqueiro é usuário de drogas ou
bandido. Temos um Senador da República cujo filho
é líder de uma banda de rock; ao estender para todos
os roqueiros esse perfil sendo comum, admite-se
também que o Senador tem em sua família um
marginal. Nem tudo que o senso comum adota
corresponde
à
realidade
dos
socialmente
segregados.
O jovem busca o lazer pelo próprio lazer, pela
busca de identidade cultural e social, para afirmar as
relações existentes e buscar novas. Em outros termos
(...) o lazer para os jovens aparece
como um espaço especialmente
importante para o desenvolvimento
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das relações de sociabilidade, das
buscas e experiências através das
quais procuram estruturar suas novas
referências e identidades individuais e
coletivas. É um espaço menos
regulado e disciplinado que o da
escola, do trabalho e da família. O
lazer se constitui também como um
campo onde o jovem pode expressar
suas aspirações e desejos e projetar
outro modo de vida. Podemos dizer
assim, que é uma das dimensões mais
significativas da vivência juvenil
(ABRAMO, 1994, p. 62).

Conteúdo programático: Os conceitos sociológicos
de cultura, dominação cultural e poder ajudarão na
compreensão do fenômeno.
A arte de rua segundo Lefebvre seria um direito
à expressão da arte, à liberdade e à apropriação dos
espaços da cidade. A propriedade dos espaços
(diferente de apropriação) é feita por aqueles que têm
mais posses: numa relação direta entre dinheiro e
poder (característica do capitalismo) quem pode mais
possui maiores e melhores espaços urbanos (casas e
apartamentos em zonas nobres, galpões industriais
em zonas valorizadas, entre outros). Para defender a
posse do lugar, muitas vezes os governantes
recorrem à força policial armada como artifício para
manutenção do poder. Os símbolos do poder do
capitalismo preservado são, além da posse, o poderio
político a influenciar quem comanda a polícia e a
ridicularização das massas por meio da mídia.
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Metodologia: Os conceitos acima apresentados
serão discutidos na primeira metade da aula.
Na segunda metade, após ler a notícia
impressa e assistir ao vídeo, será aberto espaço para
discussão com o tema “rolezinhos e direito de acesso
ao shopping como equipamento para entretenimento
das massas” em grupos de 4 ou 5 alunos, que na aula
seguinte exporão suas conclusões na aula posterior.
Recursos necessários: Sala ambiente de
audiovisual para exibição do vídeo. Equipamentos
necessários: notebook, data show e caixas de som.
Máquina copiadora para produzir as cópias impressas
da notícia escrita. Lousa para notas dos comentários
dos grupos a fim de que todos os grupos possam
organizar a discussão e redigir seus trabalhos.
Avaliação: Observação da discussão os grupos (se
há interferência dos membros ou se só um fala). O
resultado posterior de discussão e comentários na
forma de trabalho escrito a fim de verificar se os
conceitos foram depreendidos pelos alunos.
Justificativa para as escolhas pedagógicas feitas
(tema específico, metodologia, materiais).
“Somos aquilo que consumimos”. Além de
titular um livro a frase reflete e explica como os
sistemas de valores são mostrados nas diversas
camadas sociais (SANTOS, Beja, Editora Piaget).
Dinheiro não traz felicidade é o que afirma o dito
popular, mas ele compra conforto, condições de
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moradia e dá acesso a lugares restritos para as
maiorias que descem do morro para a cidade. Morro
e cidade, sistemas de moradia e lazer no mesmo
espaço geográfico delimitado pelo mapa do
município: há condições de igualdade para que todos
desfrutem da cidade da mesma forma?
A cidade cresceu e se desenvolveu. A cidade
não é mais gentil (JAYO), o bairro ganhou uma filial
da loja de móveis e uma agência bancária. A
modernização trouxe a construção de vários tipos
para vários donos. O padrão ou estilo da construção
mostra a classe econômica de quem mora nela;
reflete a segregação existente dento do mesmo
município: casa grande e senzala perpetuam com
nomes mais atuais: condomínio fechado e conjuntos
habitacionais; apartamento de alto padrão e
Singapura, ruas com câmeras e agentes de vigilância
24 horas por dia, a caixa de papelão e o cobertor de
campanha na calçada.
O uso de espaços e equipamentos urbanos é
claramente marcado pelo poder econômico e assim a
cidade é dividida por centro, bairros nobres e periferia
(aos pobres). A favela é uma forma de moradia
diferenciada dos e nos bairros. Abriga trabalhadores
que na sua maioria volta para casa apenas para
dormir: dado o tempo que gastam na condução para
ir e voltar do trabalho não lhes sobra tempo para o
convívio familiar, ver TV ou atividades sociais.
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Ainda nos deparamos com os barracos de
madeira, sem água luz ou esgoto e passíveis de
incêndio por uso de velas e lampiões em lugar de
energia elétrica, porém, a maioria das favelas de São
Paulo tem hoje casas de alvenaria com mais de um
piso/andar; por falta de espaço lateral a solução para
abrigar família e inquilinos é construir para cima.
Quanto ao funcionamento, além de pequenos
comércios e de ofertas de prestação de serviços a
favela abriga escolas públicas, frequentadas por
alunos que, em sua maioria, não compreendem os
fenômenos histórico-sociais por meio dos quais suas
vidas estão à margem dos bons lugares que veem na
TV e na internet e das roupas e calçados nas vitrines
das lojas dos shoppings, aos quais o livre acesso já
não é tão livre assim.
Para Lefebvre (1968) o urbanismo era
apontado como ideologia da classe burguesa
dominante que tinha na arquitetura um modo de
padronizar a riqueza e tornar o espaço urbano
harmonioso e moralizante expulsando o proletariado
dos centros urbanos. O autor chamou tal movimento
de “destruição da urbanidade” que culminou em:
{...}
encontros,
confrontos
das
diferenças,
conhecimentos
e
reconhecimentos recíprocos (inclusive
no confronto ideológico e político) dos
modos de viver, dos ‘padrões’ que
coexistem na cidade (1969, p. 20).
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Trinta anos depois Bauman associa a esse
comportamento o desejo burguês de afastar tudo o
que é incômodo e que busca a alteridade, como as
pressões sociais e sindicais a ponto de se apoderar
das e dominar as tecnologias para desenvolver os
meios de transporte coletivo, afastando dos centros
urbanos a convivência, encontro e confronto entre
empregadores ricos e empregados pobres. Nas
palavras de Bauman:
[os] espaços urbanos onde os
ocupantes
de
diversas
áreas
residenciais podiam se encontrar face
a face, travar batalhas ocasionais,
conversar, discutir, debater ou
concordar,
levantando
seus
problemas particulares ao nível de
questões públicas e tornando as
questões públicas assuntos de
interesse privado – essas ágoras
‘público-privadas’ que fala Castoriadis
– estão rapidamente diminuindo em
número e tamanho “(1999, p. 28).

Mas os condomínios e seus muros altos
servem para proteger ou autossegregar? Sobre tal
paradoxo Souza afirma que
Enquanto ambientes de socialização
primária,
os
condomínios
autossegregados
são,
ademais,
estímulos à geração de anticidadãos,
estreitando horizontes convivenciais
de
adolescentes
e
jovens
e
contribuindo para incutir em seu
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imaginário uma ideia de cidade que,
de certo modo, significa a dissolução
da cidade enquanto um espaço do
encontro, ainda que esse encontro
seja tenso e conflituoso (SOUZA,
2000, p. 207).

E com essa segregação, às favelas (chamadas
por vários midiuns de “comunidades”) resta a fama de
lugar e origem da criminalidade, marginalidade,
violência e outras máculas negativas distribuídas em
horário nobre e em rede nacional de TV. Sobre essa
imagem midiática negativa Egler (1995 p.112)
argumentou que.
[...] a imagem televisionada é
resultante de um recorte sobre a
realidade, esse recorte é parcial e
corresponde à parcialidade que se
deseja representar. Ela se constitui
num elemento de intermediação que
realiza suas próprias escolhas entre a
realidade e a sociedade. Capta,
produz e divulga as imagens que um
determinado olhar deseja representar.

Quando é mostrada do alto na tomada de
imagens ao vivo feita pelo helicóptero a serviço da
rede de TV é possível ver as escolas, elas mesmas,
as escolas de periferias e favelas, grandes culpadas
pelos problemas urbanos conforme conclui Valla
(1986 p. 43):
“Doenças, analfabetismo, ideologia
exóticas,
crimes,
contravenções,
prostituições são males de um povo
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que vem vivendo, anos a fio, sem o
benefício
de
uma
palavra
esclarecedora e amiga, que só a
escola, na sua mais alta concepção
pode dar.”

O recente crescimento da violência e sua
associação com os espaços da cidade que se
tornaram favelas sejam pela falta de planejamento
urbano ou de políticas públicas para moradias
populares têm marcado esses espaços como locais
de alto índice de criminalidade.
Ações governamentais têm se justificado por
meio do discurso da violência e criminalidade na
favela ao mesmo que shoppings aumentam a
vigilância e colocam mais seguranças e as praças são
cercadas para evitar os rolezinhos.
Os espaços antes públicos e o direito de uso
deles cerceado pelos que se autossegregam em
condomínios igualmente cercados e vigiados
mostram como diminuir a probabilidade de encontros
e confrontos, acentuando assim a destruição da
urbanidade citada por Lefebvre.
É um fenômeno social por separar pessoas,
econômico por garantir os melhores lugares a quem
pode comprá-los e cercá-los; repete a histórica
relação entre dominantes e dominados, poderosos e
“assujeitados”.
Constrangimentos históricos repetidamente
restringem a poucos o uso dos espaços urbanos mais
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privilegiados. Manifestações locais tentam resignificar o discurso sobre as favelas, pesquisas
acadêmicas comprovam que nem só de violência e
crimes a vida nesses espaços é formada.
Ensinar como essa imagem foi construída, e
como pode ser mudada é tarefa para a Sociologia no
ensino médio e na escola pública porque é nela que
estão os atores sociais diretamente envolvidos nesse
assunto e espaço urbano que precisa constar nos
projetos políticos: cada favelado é um cidadão e um
voto no sistema chamado democrático.
Relação entre teoria e prática do ensino do tema
em sala de aula – reflexão sobre aplicação desse
conteúdo
Por meio do esclarecimento do caráter
histórico da segregação social e econômica, os
alunos terão condições de se organizar em
associações para discutir os pontos que precisam de
melhoria dentro das favelas, sua ordem de prioridade
e avaliar as formas de requerer essas melhorias bem
como sensibilizar autoridades para que voltem seus
olhares e projetos para elas.
Filmar a rua sem asfalto e o esgoto a céu
aberto e lançar nos sites de vídeos pessoais, chamar
a reportagem de programas sensacionalistas da TV e
do rádio, visitar gabinetes e protocolar documentos
nos quais hajam fotos das condições descritas para
tornar a situação visível são atitudes que o professor
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de Sociologia pode orientar os alunos a mobilizar
suas comunidades a tomar as iniciativas. Não apenas
a Sociologia, mas História, Geografia e Português
serão disciplinas convidadas a compor projeto
multidisciplinar nesse sentido e o modo de como
encaminhar petições populares às várias esferas
administrativas da cidade (regionais, secretarias e
prefeitura em si) podem e devem ser orientados pelos
professores.
CONCLUSÕES
Os fatores históricos, sociais e econômicos nos
quais a favela emergiu formam um ciclo. Apesar de
não poder mudar a favela do local em que se
encontra; mudar as máculas histórias e sociais,
geralmente negativas, é possível, Tudo começa pela
escola e é por meio dela que deve ter continuidade.
Nesse caso, teremos a escola cumprindo a função
social que lhe cabe em relação à comunidade na qual
está inserida e que forma a clientela escolar.
Preparar o cidadão para a formação plena, inserção
no mundo do trabalho e exercício pleno da cidadania;
todo favelado tem condições de alcançar esses três
objetivos definidos na Constituição e na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação e as disciplinas e
ciências humanas têm condições de dar suporte
teórico para que tais objetivos sejam alcançados a
partir da escola, que não é a culpada pela situação
atual, mas pode ajudar a mudar a imagem futura.
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O PAPEL DO BRINCAR NA APRENDIZAGEM
João Felício De Oliveira

INTRODUÇÃO
Faz parte do mundo da criança o brincar, assim
elas aprendem melhor e se socializam com facilidade,
apreendem o espírito de grupo, aprendem a tomar
decisões e percebem melhor o mundo dos adultos.
Sistematizar o brincar significa uma reorganização da
prática pedagógica desempenhada pelo professor,
prática essa que deve abandonar os moldes da
educação bancária e absorver o lúdico através dos
jogos como o instrumento principal para o
desenvolvimento da criança. Os jogos cantados, e a
maneira como o professor dirige o brincar,
desenvolverão psicológica, intelectual, emocional,
físico-motora e socialmente as crianças, e por isso os
espaços para se jogar são imprescindíveis nos dias
de hoje.
Através dos jogos lúdicos, do brinquedo e da
brincadeira, desenvolve-se a criatividade, a
capacidade de tomar decisões e ajuda no
desenvolvimento motor da criança, além destas
razões, tornam as aulas mais atraentes para os
alunos, são a partir de situações de descontração que
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o professor poderá desenvolver diversos conteúdos,
gerando uma integração entre as matérias
curriculares.
Atualmente em nossa sociedade capitalista,
que influencia todos, inclusive as crianças, exercendo
poder e controle através dos meios de comunicação,
principalmente a televisão, uma das alternativas para
vencer essa influencia está no lúdico, nas
brincadeiras de uma forma geral, onde as crianças
trabalhariam além do corpo, a musicalidade e a
interação com o outro. A criança tem a característica
de entrar no mundo dos sonhos das fábulas e
normalmente utiliza como ponte às brincadeiras.
Quando esta brincando se expressa mostrando seu
intimo, seus sentimentos e sua afetividade.
As brincadeiras são importantes por fazerem
parte do mundo das crianças e por proporcionarem
momentos agradáveis dando espaço à criatividade.
Todo deveu buscar o bem–estar dos nossos alunos
durante o processo de ensino e aprendizagem,
resgatando assim os brinquedos cantados como
instrumento de construção do conhecimento.
A união da música com as atividades que
envolvam o corpo pode trazer às crianças uma série
de benefícios atingindo diferentes áreas do
desenvolvimento humano como cognitivo social e
físico. A questão central desta pesquisa consiste em
destacar aspectos que podem dar margem a uma
utilização mais ampla deste recurso pelos
João Felício De Oliveira

1791

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

professores em sua prática pedagógica, nas suas
diversas áreas de atuação, bem como investigar as
principais implicações sobre a não aplicação do
brinquedo cantado nos contexto escolar, enfatizando
suas contribuições no processo de ensinoaprendizagem e desenvolvimento da criança através
de aulas diferenciadas e agradáveis.
Diante do exposto, acredita-se que o brinquedo
cantado utilizado de forma orientada assume grande
importância para os alunos e acaba contribuindo para
melhoria do ambiente escolar.
O Brincar
A desconsideração da escola em relação aos
conhecimentos adquiridos pela criança e sua vivência
antes do ingresso na instituição constitui um dos
males educacionais. Freire (1995, p. 43) destaca que
a escola pensa estar educando para o aprendizado
dos símbolos, e estes, representados pelos números,
letras e outros sinais, são reconhecidos socialmente.
No entanto, esquece-se que as crianças não
deixaram de ter seu mundo particular (sua rua, sua
casa, seu clube) ao ir à escola, cujos símbolos
precedem os universais, através de imagens criadas
por elas como forma de representação do real. E
acrescenta que estes constituiriam o dispositivo mais
forte de proteção do ser humano. Assim, quando a
criança se entrega ao faz- de-conta, passa a
aprender, na visão do autor, aquilo que mais deve ser
aprendido entre os humanos: a simbolizar. Portanto,
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afirma o autor (1989, p. 13), "negar a cultura infantil,
é no mínimo, mais uma cegueira do sistema escolar".
O principal motivo da ocorrência do furto do
lúdico na infância, alerta Marcellino (1996, p. 37),
talvez seja o fato de considerar a criança como um
adulto em miniatura, cuja finalidade única seria a sua
preparação para o futuro. Porém, como lembra o
autor, "o mundo do brinquedo, em essência, não se
prende à preparação sistemática para o futuro, mas à
vivência do presente, do agora". Assim, torna-se
necessário entender a criança como produtora de
cultura, oportunizando há ela tempo e espaço
necessários para essa produção, assegurando-lhe o
direito de brincar, possibilitando diversificadas
vivências e contribuindo para sua formação como ser
humano participante da sociedade em que vive.
Embora se fale em entender a criança como "criança"
e não como "adulto em potencial", Marcellino (1997)
alerta, o que se observa é que a instrumentalização
da infância vem acontecendo frequentemente,
desrespeitando a faixa etária da criança e afastando
cada vez mais o brincar e a ludicidade de sua prática
diária, sendo a escola um dos contribuintes dessa
instrumentalização.
A brincadeira pode ser entendida como ação
lúdica com predominância de imaginação em
constante inter-relação com o jogo, prevalecendo
neste a organização da atividade por meio de regras.
Conforme a pesquisa de campo desenvolvida por
João Felício De Oliveira

1793

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

Rocha (2000), na educação infantil, professores e
professoras tende a reconhecer no jogo uma
superioridade em relação à brincadeira. Tal fato
ocorreria devido a dificuldades de interpretação da
teoria cognitiva de Piaget para o qual a criança, na
fase pré-operatória, brinca mais e, na fase posterior
(operacional concreta), estaria madura para os jogos
que a levariam ao conhecimento do convívio social
através de regras.
Para a autora, essa leitura é equivocada
porque as fases do desenvolvimento são cumulativas
e cada tipo de atividade lúdica responde a diferentes
necessidades da criança. Acrescenta, ainda, que a
predileção pelo jogo responde mais à necessidade do
professor impor e conduzir o processo educativo,
manipulação mais difícil de ser feita na brincadeira, a
qual
é
caracterizada
pela
constante
ruptura/conformação frente ao cotidiano.
Oliveira (1986) orienta-nos acerca da
diferenciação entre brincadeira e brinquedo a partir de
duas destacadas linhas teóricas: uma visualiza
brincadeira como sinônimo de brinquedo (o brinquedo
não é apenas o material, mas se materializa no ato de
brincar); outra que pensa a brincadeira como o
vivencial, a diversão, e não o objeto em si, sendo o
brinquedo apenas o instrumento utilizado para brincar
(boneca, bola, pião e outros). O sociólogo entende ser
conveniente caracterizar os brinquedos como "objeto
palpável, finito e materialmente construído", que vão
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desde os artesanais até os inteiramente
industrializados. A brincadeira caracteriza-se por sua
ação e seria diferente do jogo.
O autor posiciona-se sobre o assunto a partir
das categorias propostas por Roger Caillois: agon
(competição), mimicry (simulacro ou disfarce), ilinx
(vertigem) e alea (sorte). As quatro formas de
vivenciar a atividade lúdica podem oscilar entre uma
maior organização (ludus) e a improvisação (paidia).
Assim, o movimento mais próximo à paidia levaria ao
divertimento, à turbulência, à improvisação livre e
fantasia incontrolada, aproximando-se mais ao
entendimento de brincadeira. Já a identificação com
o ludus levaria à necessidade de obedecer a regras,
impondo desafios ao alcance de um resultado e
reforçando os elementos próprios do jogo. É
fundamental lembrar que uma mesma atividade poder
oscilar entre essas categorias conforme a
intencionalidade dos brincantes/jogadores ou da
metodologia de ensino aplicada.
Considerando essa tipologia dinâmica, as
brincadeiras cantadas são entendidas como formas
lúdicas de brincar com o corpo a partir da relação
estabelecida entre movimento corporal e expressão
vocal, na forma de músicas, frases, palavras ou
sílabas ritmadas. Integram a cultura popular ou fazem
parte das criações contemporâneas, representando
uma possibilidade de potencializar o "lúdico" no
contexto educacional, manifestadas ora pelo ludus
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(comum na condução sistematizada das brincadeiras,
por exemplo, quando elas são ensinadas e
explicadas) ora pela paidia (geralmente presente nas
atividades não diretivas, como um laboratório de
criação, por exemplo).
Muitas brincadeiras cantadas podem ser
caracterizadas como formas de expressão do corpo
que integram o folclore, especialmente o infantil,
sendo
representadas
pela
associação
de
musicalidade e movimento. Escravos de Jó,
Terezinha de Jesus, Marcha soldado, Capelinha de
melão e Ciranda-cirandinha são algumas cantigas
que, associadas a formas diferenciadas do
"movimentar-se", caracterizam-se como brincadeiras
cantadas de importante contribuição educacional.
Embora sejam inúmeras as brincadeiras
cantadas que integram o folclore, existem aquelas
que não fazem parte desse universo. Atualmente,
devido ao avanço tecnológico dos meios de
comunicação, é crescente o acesso ao trabalho de
educadores que criam suas próprias músicas e
formas de brincá-la, tendo uma preocupação com os
aspectos pedagógicos de suas produções1. Contudo,
é preciso ficar atento às invasões ao universo infantil
pelo viés puramente comercial, consumista, levando
a camuflar as manifestações de domínio público ou a
utilizá-las para fortalecimento da indústria cultural.
Trata-se de uma prática que vem tomando grandes
vultos na atualidade e que precisa ser tratada com
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cautela pelo educador como forma de se precaver de
oportunismos
desprovidos
de
compromisso
educacional. Entende-se como ação comprometida
restringir a veiculação, na escola, de uma produção
musical
empobrecida
e
massificada
e,
concomitantemente, de favorecer o enriquecimento
gestual, rítmico, expressivo, e de despertar o
interesse por manifestações culturais que, embora
assumam peculiaridades regionais e nacionais,
possuem características mundializantes.
O brincar compreende uma variedade de
movimentos, condutas, consentimentos dos parceiros
e fantasias que envolvem a criança no seu mundo de
"faz-de-conta", ao mesmo tempo tão real. Isso
porque, segundo Rocha (2000), com base nos
estudos de Vygotsky, há uma correlação direta da
imaginação com a memória do mundo social de
origem da criança. De fato, crianças residentes em
favela brincam mais de polícia e ladrão se
comparadas a crianças moradoras em fazendas, pois
as violências oficiais e marginais se fazem sentir mais
no cotidiano das primeiras. Brincando, a criança
busca compreender e dominar os fatos fora de seu
alcance.
Porém, não se pode esquecer que a
brincadeira também permite transcender a realidade
imediata, haja vista a presença, mesmo que
minoritária, de outras realidades sociais que
estabelecem intercâmbio com aquela na qual a
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criança vive. Sintetizando, embora a criança
geralmente não possa agir diretamente sobre parte
da realidade, a atividade lúdica se torna "uma das
formas pelas quais a criança se apropria do mundo, e
pela qual o mundo humano penetra em seu processo
de constituição enquanto sujeito histórico" (ROCHA,
2000, p. 66).
Em acréscimo, é geralmente por meio de jogos
e brincadeiras que crianças compartilham suas
memórias, constituindo não somente um tipo de
educação informal como, também, uma espécie de
produção cultural comum. Para Pinto (1997, p. 65),
"as crianças constroem os seus mundos sociais, isto
é, constroem o ambiente que as rodeia e a sociedade
mais vasta em que vivem". Este autor lembra que se
observadas às situações nas quais as crianças são
protagonistas (grupos de brincadeiras, por exemplo),
haverá mudanças na forma de entendê-las (de seres
não autônomos para possuidores de certo grau de
autonomia).
Neste sentido, é possível presumir que uma
mudança na forma de compreender a criança
impulsiona mudanças educacionais no trato
pedagógico com os conteúdos infantis. O desafio
dado à educação formal (nas escolas) é como tratar
metodologicamente
dessa
manifestação,
considerando
suas
possibilidades
e
suas
contradições. Para tanto, é importante atentar para as
feições assumidas pelas brincadeiras cantadas na
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transmissão de saberes (em particular da cultura
corporal) no âmbito informal (rua, casa, igreja,
trabalho) e formal (escola).
Brincadeiras
pedagógica

cantadas

como

ferramenta

Como o brincar pode ser visto primeiramente
como
produção
cultural
predominantemente
imaginária, dotada de significado, seu valor torna-se
inconteste na educação informal. Em particular, as
brincadeiras cantadas permitem a associação (tanto
espontânea quanto organizada) de gesto e
sonoridade. Esta possibilidade, reconhecidamente
prazerosa no contexto infantil, permite que saberes
culturais tradicionais seja transmitido a cada geração.
Uma matéria realizada por enviados da Folha
de São Paulo a estados como Minas Gerais, Mato
Grosso do Sul, Pernambuco, Santa Catarina e Pará,
traz dados interessantes acerca das brincadeiras
realizadas em todo o país. Felinto (2000) constata
que "cantigas e rodas infantis conhecidas desde o
século XVII resistem, da mesma forma ou com
algumas adaptações, nas cinco regiões do Brasil,
ajudando as crianças a entender o mundo".
Costa (2000) pergunta e, na seqüência,
posiciona-se: "De onde vêm as brincadeiras?
Ninguém responde com certeza. Elas são universais
e fazem parte da cultura popular - como a literatura
oral, a música, a culinária". Entende ser impossível
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dar a palavra final sobre o surgimento de uma
brincadeira, pois ela agrega variante e se transforma
ao longo do tempo. Faz menção aos jogos infantis
presentes na Odisséia de Homero, às bonecas
colocadas nos túmulos de crianças gregas (Séc. IV
A.C.), aos piões, bonecas, soldadinhos, histórias de
monstros e canções de ninar trazidas pelas famílias
européias que chegavam ao Brasil, às danças
africanas e suas criaturas assustadoras (tutumarambá, nironga), às danças, músicas e lendas
indígenas, dentre outras, revelando a dificuldade em
saber a origem de determinada brincadeira,
brinquedo ou jogo, dadas as mesclas culturais que
vão ocorrendo frente o processo de construção
cultural. Assim, mesmo sem uma noção clara da
origem das brincadeiras cantadas é possível
visualizá-la a partir das mesclas culturais entre
branco, negro e índio que conduziram à criação
de formas de representação corporal, transmitidas e
(re) significadas ao longo dos séculos.
Noda [s.d] esclarece que é impossível
determinar com precisão a origem das brincadeiras
cantadas1. Parece que muitas delas são restos de
antigas cerimônias que passaram a jogos de adultos
e que, posteriormente, foram transformados em
divertimentos de crianças. A esse respeito, Pimentel
(2003) elucida que as brincadeiras cantadas são
bastante antigas, podendo ser uma interpretação
infantil das danças circulares sagradas. As crianças
cantavam as músicas e o elemento lúdico teria
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impulsionado a realização de alterações nestas
danças, resultando em novas formas de dançar.
As
brincadeiras
cantadas
fundem
a
musicalidade, a dança, a dramatização, a mímica e
os jogos, (dependendo do enfoque a ser priorizado
em cada atividade), representando um conhecimento
de grande contribuição à vida de movimento da
criança. Para Noda [s.d], as brincadeiras cantadas
integram o conjunto de cantigas próprias da criança e
por ela entoadas em seus brinquedos ou ouvidas dos
adultos quando pretendem fazê-la adormecer ou
instruí-la, transmitidas pela tradição oral. No entender
da autora, alguns dos objetivos visados com a
aplicação dos brinquedos cantados seriam: auxiliar
no desenvolvimento da coordenação sensóriomotora; educar o senso rítmico; favorecer a
socialização; estimular o gosto pela música e pelo
movimento; perpetuar tradições folclóricas e
incentivar o civismo; favorecer o contato sadio entre
indivíduos de ambos os sexos; disciplinar emoção:
timidez, agressividade, prepotência; incentivar a auto
expressão e a criatividade. Vale ressaltar que tais
objetivos encontram-se atrelados a outro momento
histórico, em que "incentivar o civismo" e "disciplinar
emoção” era ressaltado na educação brasileira,
sobretudo pela herança do regime militar.
É importante, em meio a esses achados
empíricos da autora, destacar que, embora a
brincadeira cantada enseje em si mesma o objetivo
João Felício De Oliveira
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de seu aprendizado, por meio dela é possível tratar
pedagogicamente outros conteúdos. A principal
intermediação estaria no desenvolvimento do ritmo e
da expressão, ou seja, o conhecimento das
percepções e habilidades necessárias ao corpo, bem
como à produção de movimentos correspondentes às
vibrações sonoras e aos significados daquilo de que
é cantado.
Contudo, mesmo sendo inegável o seu valor
cultural, social e educacional é importante que o
educador esteja atento às simbologias inerentes a
muitas canções, refletindo sobre o sentido/significado
das letras, especialmente ao lidar com alunos que se
encontram numa faixa etária em que é possível
fomentar discussões dessa natureza. A esse respeito,
Pimentel (2003, p. 20) enfatiza:
Atualmente, mesmo com a invenção de novas
músicas infantis, as brincadeiras cantadas são muito
comuns entre crianças, especialmente no interior do
país. Um aspecto inegável da relação entre o lúdico e
a cultura está na constante recriação dessas músicas,
que mudam conforme a geração e a localidade.
Embora essas atividades mereçam valorização,
muitas canções trazem ranços de discriminação
sexual, racial ou econômica que precisam ser
repensadas quanto ao seu conteúdo.
Entretanto, a realidade indica que as
mudanças
inseridas
exclusivamente
pelos
educadores - sem a cumplicidade da criança João Felício De Oliveira
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parecem não surtir efeito no cotidiano. Felinto (2000)
esclarece que modificações externas feitas pelos
adultos para algumas músicas que integram as
brincadeiras infantis parecem não se fixar, como
verificado na reportagem supracitada. É o que
observa, por exemplo, para o que chama de "versão
politicamente correta" que alguns estudos registram
para a cantiga de roda "Atirei o pau no Gato", como
segue:
Não atire o pau no ga-tô-tô Por que
isso-sô
Não se faz-faz-faz O gati-nhô-nhô
É nosso ami-gô-gô Não se deve
Maltratar os animais
Miau!

O fato desta versão não ser encontrada entre
as crianças nas regiões pesquisadas, entende a
autora, é um indício de que o folclore infantil resiste à
modernidade, às suas ideologias e tecnologias com
mais vitalidade do que geralmente se imagina. Nesse
sentido, esclarece Fernandes (1989, p. 62), as
brincadeiras de roda não se tratam de uma mera
sobrevivência, mas de uma continuidade sóciocultural. "O contexto histórico-social se altera, é
verdade; contudo, preservaram-se condições que
asseguraram vitalidade e influência dinâmica aos
elementos folclóricos". Não se busca conservar
fórmulas, mas representações da vida, dos valores,
do mundo simbólico e moral da criança, perpetuadas
João Felício De Oliveira
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pelo folclore.
Portanto, a recriação de uma atividade lúdica
dentro da educação não formal (recreação) e
educação formal (escola) não podem ser
desencadeadas sem um pleno conhecimento e,
inclusive, vivência daquilo que se deseja superar
(PIMENTEL, 2003). Em síntese, não se pode
estabelecer o 'vir-a-ser' no processo educativo formal
antes de ir ao encontro das 'coisas como elas são' no
domínio da manifestação popular. Embora cada
realidade requeira uma práxis própria, é possível
estabelecer alguns encaminhamentos nesse sentido.
Parece-nos relevante ao educador, no trato com esse
conhecimento, estruturar metodologicamente suas
aulas para:
a.
Despertar o interesse dos alunos pelas
manifestações culturais e pelo reconhecimento
dos temas sugeridos e desenvolvidos nas
brincadeiras;
b.
Entender a brincadeira cantada como
meio de educação, ludicidade, desenvolvimento
rítmico, musical e gestual de contribuição ao
mundo de movimento dos indivíduos;
c.
Perspectivar a brincadeira cantada
como fonte de simbologias e possibilidade de
interpretação de sentidos e conotações que
possam sugerir;
d.

Visualizar a brincadeira cantada como
João Felício De Oliveira
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fonte de pesquisa e conhecimento, sobretudo
das transformações do próprio brincar, da
infância e do lúdico;
e.
Oportunizar aos alunos o contato com
brincadeiras cantadas diversificadas que
foquem tanto o jogo, quanto a dança, a
dramatização e a mímica, enriquecendo as suas
possibilidades culturais.
Para o trabalho com as brincadeiras cantadas
é importante ainda considerar: ensino da letra e
discussão do tema abordado (dependendo da faixa
etária); contextualização da brincadeira quando
possível (época em que foram criadas, formas
diferenciadas de realização e transformações
observadas); ensino da melodia; construção da
gestualidade de forma coletiva (professor e aluno) ou
sugestão de condução dada pelo professor e, após,
modificação da atividade pelos alunos, recriando a
brincadeira e levando a novas formas de estruturação
da mesma.
Podem ser realizadas movimentações que
tenham relação com a letra (forma de dramatização)
ou que apresentem um gestual diferente do que a
letra solicita. Podem ser apresentados trabalhos
escolares sobre brincadeiras cantadas já realizadas
por pais e avós das crianças, ou ainda festivais para
exibição das atividades selecionadas pelo grupo. É
possível utilizar a estratégia de resolução de
problemas para recriar coreografias e letras
João Felício De Oliveira
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tradicionais das brincadeiras cantadas. Para ilustrar,
o simples fato de ser encarregado de mudar o ritmo
da canção ou o posicionamento do grupo na roda
pode desencadear posturas ativas, críticas e
criativas, seja pelo processo (a forma como os alunos
se organizam para resolver os problemas), ou pelo
produto (os movimentos e ritmos novos advindos
desse processo construtivo).
Não obstante esse conteúdo ser mais bem
correspondido na primeira infância, o brincar
permanece noutras fases da vida. Por isso,
entendemos
que
algumas
brincadeiras,
especialmente aquelas que não tocam diretamente o
mundo infantil por suas letras e forma de
representação gestual, podem perfeitamente transitar
por todas as faixas etárias, inclusive entre os
adolescentes. E qual a forma de saber quais as
brincadeiras que se adéquam a essa faixa etária?
Uma das possibilidades é perceber a construção
rítmica, as letras e formas de representá-la
corporalmente. Outra é experimentar. O acúmulo de
vivências poderá contribuir para que o próprio
educador possa identificar as brincadeiras que
transitam facilmente por diferentes faixas etárias ou
não, trazendo a flexibilidade necessária.
Um aspecto importante a ser lembrado na
distribuição didática da brincadeira cantada seria
favorecer a pluralidade de formas de esse
manifestar-se. Além de organizá-las conforme
João Felício De Oliveira
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conteúdo e origem sociocultural e étnica são
possíveis considerar os diferentes tipos de
brincadeiras cantadas. Uma divisão comumente
observada em alguns pesquisadores, a exemplo de
Noda [s.d], está assim distribuída: brinquedos de roda
(Ciranda cirandinha); brinquedos de grupos opostos
(Mocinhas da Europa); brinquedos de fileira
(Passarás, não passarás); brinquedos de marcha
(Marcha soldado); brinquedos de palmas (Pirulito que
bate bate); brinquedos de pegar (Vamos passear no
bosque); brinquedos de esconder (Balança-caixão);
brinquedos de cabra-cega (A gatinha parda);
chamadas para brinquedo (Ajunta povo para brincar);
cantigas para selecionar jogadores (Une dune te).
Tal classificação é interessante como forma
de percepção das variações existentes em torno das
brincadeiras e da importância de levar o aluno a
vivenciar as suas inúmeras possibilidades (roda,
fileira, esconde-esconde, pega-pega, e outros), assim
como visualizar aquelas que mais se aproximam dos
jogos ou das mímicas, danças e dramatizações.
Entretanto, as divisões cada vez mais acentuadas
podem gerar certa fragmentação no trato com o
conhecimento a ponto do educador não conseguir
visualizar as brincadeiras a não ser por essa
estruturação. O fato de algumas brincadeiras se
enquadrarem em mais de uma classificação também
pode gerar certas confusões.
O incentivo ao desenvolvimento de pesquisas
João Felício De Oliveira

1807

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

pelas crianças com seus familiares e amigos,
resgatando brincadeiras cantadas realizadas no
passado, bem como aquelas que as próprias crianças
concretizam na atualidade, constitui possibilidade
pedagógica de fazer com que a mesma se veja como
parte do processo educacional. Assim contribuindo
com a sistematização e organização de um acervo
que revela brincadeiras populares tradicionais e
contemporâneas, bem como as transformações do
"brincar". Além do mais, este material pode se tornar
parte essencial do trabalho docente e fonte de
pesquisa a estudiosos que se voltam para este campo
do conhecimento.
Trata-se de sugestões que podem auxiliar o
professor a trabalhar com as brincadeiras cantadas,
embora outras possibilidades de ensino possam ser
configuradas a partir de realidades diversas.
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Artigo IV. A EDUCAÇÃO COMO CAMINHO
PLENO PARA O DESENVOLVIMENTO
Daniela Donizeti Vilas Boas

Educação não é oferecer coisas prontas ou dar as
respostas certas. Trata-se de mostrar-lhes o caminho para
que, com o que aprenderam, sejam protagonistas de suas
próprias decisões e de seus próprios erros. Desta forma,
eles construirão e desenvolverão sua personalidade e
suas capacidades físicas e intelectuais. Isso contribui para
o crescimento pessoal e favorece a integração social e
profissional.
De acordo com Jean Piaget (1991, p. 35):

a educação não é uma simples
contribuição, que se viria acrescentar
aos resultados de um desenvolvimento
individual espontâneo ou efetuado com o
auxílio apenas da família: do nascimento
até o fim da adolescência a educação é
uma só, e constitui um dos dois fatores
fundamentais necessários à formação
intelectual e moral, de tal forma que a
escola fica com boa parte da
responsabilidade no que diz respeito ao
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sucesso final ou ao fracasso do
indivíduo, na realização de suas próprias
possibilidades e em sua adaptação à
vida social.

Na grande aventura da educação, o papel do
educador é muito importante e só supera o de seu
ambiente familiar. É fundamental que as crianças se
sintam protegidas e valorizadas para que o processo
educacional, curricular e emocional, seja eficaz e se torne
um

verdadeiro

motor

de

desenvolvimento

para

a

construção de sociedades mais justas e equitativas.
Existem valores que nos mostram a importância da
educação durante a infância e que sua ausência afetará
seriamente o desenvolvimento futuro:
1. Confiança: confiar em si mesmo nos dá a força
necessária para enfrentar as adversidades e os
problemas do dia a dia, alcançando o sucesso
pessoal.
2. Segurança: quando você tem as ferramentas
certas para enfrentar diferentes situações, você se
sente mais seguro porque tem confiança suficiente
em si mesmo para superar qualquer desafio.

Daniela Donizeti Vilas Boas
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3. Capacidade
o conhecimento
autoconfiança

de
do

tomada
nosso

de

decisão:

ambiente

fornecem-nos

os

e

a

recursos

necessários para termos capacidade de tomada de
decisão.
4. Felicidade: a confiança em si mesmo, assim como
nas próprias habilidades, é a chave para não desistir
e alcançar a meta. Atingir os objetivos que nos
propomos permite-nos desenvolvermo-nos como
pessoas, proporcionando-nos um grande bem-estar
e consequentemente felicidade.
A educação é fundamental para o desenvolvimento
e o crescimento. A mente humana torna possível todas as
conquistas do desenvolvimento, desde avanços na saúde
e inovações agrícolas até administração pública eficiente e
crescimento do setor privado. Para que os países colham
esses benefícios plenamente, eles precisam liberar o
potencial da mente humana. E não há ferramenta melhor
para fazer isso do que a educação.
A Constituição de 1967 dedicou o título IV à família,
à educação e a cultura, e assevera nos artigos 168 a 172
o seguinte:
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Art.168 - A educação é direito de todos e
será dada no lar e na escola; assegurada
a igualdade de oportunidade, deve
inspirar-se no princípio da unidade
nacional e nos ideais de liberdade e de
solidariedade humana.
§ 1º - O ensino será ministrado nos
diferentes graus pelos Poderes Públicos.
§ 2º - Respeitadas as disposições legais,
o ensino é livre à Iniciativa particular, a
qual merecerá o amparo técnico e
financeiro dos Poderes Públicos,
inclusive bolsas de estudo.
§ 3º - A legislação do ensino adotará os
seguintes princípios e normas:
I - O ensino primário somente será
ministrado na língua nacional;
II - O ensino dos sete aos quatorze anos
é obrigatório para todos e gratuito nos
estabelecimentos primários oficiais;
III - o ensino oficial ulterior ao primário
será, igualmente, gratuito para quantos,
demonstrando efetivo aproveitamento,
provarem falta ou insuficiência de
recursos. Sempre que possível, o Poder
Público substituirá o regime de
gratuidade pelo de concessão de bolsas
de estudo, exigido o posterior reembolso
no caso de ensino de grau superior;
IV - O ensino religioso, de matrícula
facultativa, constituirá disciplina dos
horários normais das escolas oficiais de
grau primário e médio.
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V - O provimento dos cargos iniciais e
finais das carreiras do magistério de grau
médio e superior será feito, sempre,
mediante
prova
de
habilitação,
consistindo em concurso público de
provas e títulos quando se tratar de
ensino oficial;
VI - É garantida a liberdade de cátedra.
Art. 169 - Os Estados e o Distrito Federal
organizarão os seus sistemas de ensino,
e, a União, os dos Territórios, assim
como o sistema federal, o qual terá
caráter supletivo e se estenderá a todo o
País, nos estritos limites das deficiências
locais.
§ 1º - A União prestará assistência
técnica
e
financeira
para
o
desenvolvimento dos sistemas estaduais
e do Distrito Federal.
§ 2º - Cada sistema de ensino terá,
obrigatoriamente,
serviços
de
assistência educacional que assegurem
aos alunos necessitados condições de
eficiência escolar.
Art. 170 - As empresas comerciais,
industriais e agrícolas são obrigadas a
manter, pela forma que a lei estabelecer,
o ensino primário gratuito de seus
empregados e dos filhos destes.
Parágrafo único - As empresas
comerciais e industriais são ainda
obrigadas a ministrar, em cooperação,
aprendizagem aos seus trabalhadores
menores.
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Art. 171 - As ciências, as letras e as artes
são livres. Parágrafo único - O Poder
Público incentivará a pesquisa científica
e tecnológica.
Art. 172 - O amparo à cultura é dever do
Estado. Parágrafo único - Ficam sob a
proteção especial do Poder Público os
documentos, as obras e os locais de
valor
histórico
ou
artístico,
os
monumentos e as paisagens naturais
notáveis, bem como as jazidas
arqueológicas. (BRASIL, 2015).

Em primeiro lugar, as habilidades fundamentais
adquiridas na primeira infância tornam possível uma vida
inteira de aprendizado. A visão tradicional de que a
educação começa na escola primária aceita o desafio tarde
demais. A ciência do desenvolvimento do cérebro mostra
que a aprendizagem precisa ser incentivada desde cedo e
com frequência, tanto dentro quanto fora do sistema
escolar formal. Os programas de saúde pré-natal e de
desenvolvimento

da

primeira

infância

que

incluem

educação e saúde são, portanto, importantes para realizar
esse potencial. Nos anos primários, o ensino de qualidade
é essencial para dar aos alunos a literacia e a numeracia
fundamentais das quais depende a aprendizagem ao longo
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da vida. A adolescência também é um período de alto
potencial de aprendizagem, mas muitos adolescentes
abandonam a escola neste momento, atraídos pela
perspectiva de um emprego, pela necessidade de ajudar a
família ou rejeitados pelo custo da escolaridade.
Crianças e adolescentes aprendem observando,
ouvindo,

explorando,

experimentando

e

fazendo

perguntas.
Estar interessado, motivado e empenhado na
aprendizagem é importante para as crianças assim que
começam a escola. Também pode ajudar se eles
entenderem por que estão aprendendo algo.

Artigo V.
A DIGNIDADE HUMANA CONSTRUÍDA A
PARTIR DA EDUCAÇÃO
A educação deve ter como objetivo essencial
valorizar a dignidade humana e contribuir para a formação
das pessoas como sujeitos diretos.
Em relação às contribuições para a pedagogia da
liberdade e para a sociologia crítica da educação, é
possível afirmar em primeiro lugar que toda intervenção
Daniela Donizeti Vilas Boas
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educacional - formal ou popular - se fundamenta em uma
concepção humanizadora, pronta para atingir os critérios
ou explícitos, propósito de afirmar dignidade, respeitar as
pessoas como seres dignos e promovê-las como pequenos
sujeitos de franqueza; isso deve ser desenvolvido a partir
de uma perspectiva de diretrizes humanas.
O fato fundamental de nosso tempo é a invasão
gradual do individualismo de princípios - ou liberdade
pessoal não regulamentada - em todas as áreas de nossas
vidas. Toda certeza moral e comunitária, exceto aquelas
que podem ser justificadas por meio de contrato e
consentimento, foi transformada em uma pergunta. Todo
apego humano parece basicamente voluntário.

[...] embora a educação, para aquele que
a ela se submete, represente uma forma
de inserção no mundo da cultura e
mesmo um bem individual, para a
sociedade que a concretiza, ela se
caracteriza como um bem comum, já que
representa a busca pela continuidade de
um modo de vida que, deliberadamente,
se escolhe preservar. (DUARTE, 2007,
p. 697).
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As grandes instituições que moldam o caráter dos
seres humanos - a família, a igreja, a comunidade e o país
- estão enfraquecidas e ainda em erosão. Os jovens que
cresceram nesse ambiente cultural são privados do que é
necessário para desenvolver uma postura moral firme - e,
com eles, um senso de propósito. Novos alunos chegam à
faculdade sem saber quem são ou para que servem suas
vidas.

..] Tornou-se senso comum associar
educação à modernidade e à formação
do cidadão. Todos dizem que a
educação é o elemento constitutivo do
futuro; que sem educação nunca
seremos modernos; que os países
modernos atingiram seu alto grau de
desenvolvimento, porque investiram em
educação; que a solução para os
problemas da exclusão social, da
marginalidade e da violência está na
educação. (SOUZA, 2009, p. 111).

Os professores, por sua vez, costumavam acreditar
que sua principal responsabilidade era moldar as almas:
transmitir as verdades embutidas em uma tradição
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religiosa ou outro código moral que deveria definir
cuidadosamente

a

vida

de

homens

e

mulheres

educados. No mínimo, eles acreditavam que deviam abrir
os olhos dos alunos para as variadas formas de excelência
humana exibidas nas maiores obras da filosofia e da
literatura: o santo, o sábio, o poeta, o guerreiro, o inventor,
o empresário, o cientista, o estadista.
Por meio desses modelos de grandeza humana, os
professores poderiam orientar os alunos a saber quem são
e o que desejam fazer. Mas, chegando à faculdade com
personagens já formados, esses alunos precisavam menos
de orientação do que os alunos de hoje. Naqueles dias, a
experiência real dos professores costumava ser uma
espécie de irresponsabilidade jovial que acompanhava a
impotência moral. Eles podiam dizer o que quisessem sem
medo de causar muito dano - ou muito bem. Em muitos
casos, os alunos pensavam (com razão) que seus
professores estavam basicamente reforçando o que eles já
sabiam de uma experiência comunitária mais direta - ou
não apenas livresca.
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Artigo VI.
FAMÍLIAS

A ESCOLA E SUA RELAÇÃO COM AS

Quando

abordamos

o

assunto

ensino

e

aprendizagem no âmbito escolar, nos referimos a um
processo diferenciado da forma de como se ensina e
aprende em casa, com a família ou amigos, no ambiente
em que se vive, com brinquedos e meios de comunicação.
A escola tem um modo específico e especial de
organizar e

propor situações

para

que

ocorra

a

aprendizagem de determinados conteúdos culturais. A
questão central da escola é o ensinar e o aprender. Para
que uma aprendizagem ocorra é necessário um bom
planejamento, sustentado no trabalho do coletivo dos
educadores. De cada professor é exigido um sério preparo
profissional que garanta o saber e o saber-fazer, ou seja,
domínio do conteúdo e da metodologia de ensino.
Se o professor não tiver o domínio do conteúdo não
será capaz de selecionar, sequenciar e dosar o que vai
ensinar, não consegue flexibilidade na escolha e no
emprego

de

caminhos

seguros

para

promover

a

aprendizagem em sala de aula. A metodologia de ensino
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que o professor adota é exclusivamente própria de como o
mesmo trata o ensino, como é seu posicionamento e sua
atitude diante do processo.
O professor que entende a educação como prática
social, transformadora e democrática trabalha com seus
alunos na direção da ampliação do conhecimento,
vinculando conteúdos de ensino à realidade, escolhendo
procedimentos que assegurem a aprendizagem efetiva.
Sabendo

que

conhecimento,

desenvolvimento

e

aprendizagem são processos relacionados entre si, que
acontecem por construção e interação, o professor
privilegia conteúdos significativos e integra ao trabalho em
sala de aula situações desafiadoras, problematizadoras,
prevendo interações com os alunos e deles entre si, e com
o conhecimento.
É importante ressaltar que a atuação docente pode
ou não promover a aprendizagem dos alunos. Quando o
professor reconhecer importância de envolvê-los, mobilizar
seus processos de pensamento, explorar todas as
dimensões e oportunidades de aprendizagem, fizer ou
refizer percursos, criar e renovar procedimentos e olhar seu
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grupo-classe a partir de suas próprias características,
estará propiciando aprendizagem.
Modificar a prática não significa abandonar de uma
vez tudo aquilo que já faz parte de sua formação anterior.
Novas práticas não se instalam de um momento para o
outro. Muitas vezes o professor pensa mais adiante, mas
ainda repete em sala de aula o que viveu como aluno.
Para nós educadores é sempre possível e
necessário

prever

e

organizar

as

situações

de

aprendizagem, mas nem sempre podemos prever a
maneira de conduzir uma aula ou um processo de estudo.
Aquilo que se mostrou mais eficaz numa situação, pode
não surtir o mesmo efeito em outra.
Não há modelos gerais, aplicáveis em qualquer
situação, pois cada sala de aula é única: cada professor é
diferente, os alunos não são iguais nem podem ser
idealizados. Cada um tem sua história, trajetória escolar,
pontos de vista e estilos cognitivos diferentes. Além disso,
não se pode esquecer das condições do ambiente em que
ocorrem as interações e a aprendizagem. Estas tornam
singular o trabalho com cada grupo-classe: a atividade do
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professor não deve se repetir sempre, sem novidades ou
desafios.
Os interesses que as crianças manifestam no
cotidiano dão vida ao currículo. Conciliar esses interesses
com os objetivos das atividades planejadas é um grande
desafio; fazer com que cada situação de ensino seja uma
experiência nova, é o que dá, ao trabalho de cada
professor, um sabor original e único.
Não

é

possível

então,

padronizar

práticas

pedagógicas. Mas sempre é interessante refletir sobre
elas. Os procedimentos adotados em uma determinada
situação costumam revelar caminhos que são frutos da
criatividade do professor e mostram maneiras originais de
desencadear

a

aprendizagem,

compatíveis

com

a

concepção de educação que o professor adote.
O currículo escolar compõe-se de conteúdos
sequenciados, articulados, selecionados pela escola como
sendo os mais significativos nas diversas áreas do
conhecimento. Tais conteúdos são apresentados em
situações de ensino especialmente preparadas pelo
professor,

levando

em

conta

as

características

e

necessidades dos alunos.
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Em geral, as situações de aprendizagem são
desencadeadas a partir de questões já selecionadas e
programadas no currículo. Podem ter união com um fato
que desperte o interesse da classe, ou por um assunto que
se revele oportuno.
Uma boa forma para decidir e verificar a relação
entre as questões novas e o que já foi programado: se
forem possíveis entradas para algum assunto, se
exemplificam e ampliam a abordagem de outro, se
permitem integrar conteúdos de diferentes áreas. É bom
deixar claro que todo programa deve ser flexível para
permitir novos arranjos ao longo de sua execução.
Quando o momento não é oportuno porque há outro
tema sendo estudado, é interessante identificar, junto com
a classe, o que está provocando interesse para uma futura
exploração. Podem aparecer, então, assuntos que não
tenham relação imediata com o que foi programado. Se
forem situações significativas para os alunos, será possível
fornecer algumas explicações através de leitura, discussão
ou vídeo e retomar o estudo em andamento.
O tempo de abordagem dos assuntos não previstos
pode ser maior ou menor, dependendo das possibilidades
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que apresentem para desencadear ou enriquecer o estudo
dos conteúdos curriculares.
Na relação ativa com o novo, o contato com várias
fontes, as explicações do professor, as discussões em
grupo ou outras atividades devem permitir ao aluno
entender,

localizar

e

relacionar

informações,

tirar

conclusões, ampliar sua compreensão, ou seja, apropriarse dos conteúdos culturais básicos, com isso o aluno
estará aprendendo a aprender para encontrar sozinho o
caminho para outras aprendizagens.
O professor tem que levantar hipóteses, dando dicas
para que o aluno consiga concluir o seu pensamento
sozinho, claro que da sua forma, pois só assim ele vai
conseguir construir o seu próprio conhecimento e se
apropriar daquilo que ele mais deseja e gosta.
Ação, pensamento e linguagem são fundamentais e
são traços marcantes da presença humana no mundo.
Através da ação sobre o meio físico e da interação
com o ambiente social, onde a linguagem exerce papel
central, processa-se o desenvolvimento e a aprendizagem
do ser humano.
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Pelo desenvolvimento, o bebê humano vai se
constituindo em indivíduo diferenciado, dono de si mesmo
e de sua vontade. É um processo complexo, em que a
combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais
produz

nele

transformações

qualitativas.

O

desenvolvimento envolve aprendizagens de vários tipos,
expandindo e profundando a experiência individual.
Para Piaget (1982), por exemplo, a aprendizagem
depende do nível de desenvolvimento já alcançado pela
criança. Segundo ele, é o desenvolvimento que cria as
condições para a aprendizagem que é anterior a
aprendizagem. O ensino deve seguir o desenvolvimento,
pois

só

é

possível

aprender

quando

há

um

amadurecimento das funções cognitivas, compatível com o
nível de aprendizagem.
Assim, a construção do conhecimento é entendida
como resultante de adaptações da criança ao meio,
envolvendo dois mecanismos reguladores. A assimilação,
através da qual a criança exercita os esquemas já
construídos, entra em contato, recebe, interage com os
dados novos, e a acomodação, pela qual ela se apropria
desses dados, incorpora-os e também transforma seus
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esquemas iniciais da assimilação. A construção do
conhecimento apoia-se num sistema que ação que visa
equilibrações sucessivas: o sujeito assimila, acomoda e
alcança um novo equilíbrio que é sempre provisório, fica
pronto

para

ser

novamente

desafiado,

entrar

em

desequilíbrio, assimilar o novo e continuar o processo.
Para Vigotsky (1985), o desenvolvimento cognitivo
mantém uma relação mais estreita com a aprendizagem.
Para ele, o desenvolvimento das funções psíquicas da
criança interage continuamente com a aprendizagem, isto
é, com a apropriação do conhecimento produzido pela
humanidade e as relações que estabelece com o meio
social. Essa apropriação do saber produzido ocorre pela
interação social com adultos.
Nesta visão, desenvolvimento e aprendizagem
constituem

uma

unidade.

Sendo

inseparável

do

desenvolvimento, a aprendizagem, quando significativa
estimula e desencadeia o avanço do desenvolvimento para
um nível mais complexo que serve de base para novas
aprendizagens.
Para Sonia Kramer (1987), a educação, preparação
de cada ser humano para a vida social, acontece na
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família, no grupo social mais amplo, na escola e no
trabalho. Cada um desses espaços realiza um aspecto da
formação do indivíduo.
A

escola

deve

responder

pelo

acesso

ao

conhecimento que se considera necessário à inserção
social, para que os mais jovens se apropriem das
conquistas das gerações precedentes e se preparem para
novas conquistas. Faz isso através da seleção e
organização de situações planejadas especialmente para
promover a aprendizagem dos conteúdos que são
culturalmente valorizados pela sociedade em que ela se
insere.
O trabalho escolar pode assumir formas diversas de
acordo com as diferentes maneiras de entender a função
da escola, o papel do indivíduo na sociedade e o próprio
processo de ensino e aprendizagem.
Na sala de aula, a interação que o aluno estabelece
com o professor, com outros alunos e com o conhecimento,
é que ele vai compondo e ampliando seu repertório de
significados. O aluno não é um simples receptor de
estímulos e informações: ele tem um papel ativo ao
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selecionar,

assimilar,

processar,

interpretar,

conferir

significados, construindo ele próprio seu conhecimento.
As novas aquisições ocorrem na combinação do já
conhecido com o novo, pois cada nova aprendizagem
acontece a partir dos conceitos, ideias, representações e
conhecimentos de que a criança já se apropriou em suas
experiências anteriores, numa relação de continuidade ou
ruptura:

às

vezes

a

nova

informação

amplia

o

conhecimento anterior, mas provoca um desequilíbrio,
levando

a

criança

a

reformular

ideias

anteriores

superando-as por uma visão nova e diferente. Portanto,
aprender não consiste apenas em ir somando informações.
Ao mesmo tempo em que a criança está aprendendo, a
criança está reformulando seus próprios mecanismos de
aprender, seu equipamento cognitivo, modificando o que já
existe, construindo conhecimentos próprios, constituindose a si mesmo.
Nesta perspectiva, a educação escolar deve partir
do nível de desenvolvimento efetivo do aluno, mas não
para se ajustar a ele e sim para fazê-lo progredir cada vez
mais.
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Para exercer seu papel com sucesso, o professor
precisa conhecer bem os seus alunos. Saber como as
crianças aprendem não basta: cada uma tem um rosto, um
nome, uma história que deve ser conhecida. Além da vida
escolar, das competências, conhecimentos e habilidades
de cada criança, o professor precisa conhecer suas
referências socioculturais, suas paixões e curiosidades. Os
valores e costumes locais acabam sendo retratados na
história de cada uma.
Para criar um ambiente em que as histórias,
opiniões e ideias de cada um sejam importantes e façam
diferença para toda a classe, o professor pode buscar
diversos caminhos. Conhecendo seus alunos, o professor
tem elementos para tomar decisões sobre a condução da
aprendizagem, seleciona os pontos de partida, determina
os estímulos e recursos didáticos que vai utilizar e define o
nível de complexidade dos assuntos, o vocabulário e os
exemplos com que vai apresentar.
O aluno é o centro do processo educativo. Seu papel
é ativo, como agente do próprio desenvolvimento, o
professor é o mediador entre o aluno e o conhecimento, o
responsável pelo ensino e por criar condições favoráveis
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para que ocorra a aprendizagem. Nessa mediação, ele
aproximará tanto mais o aluno do conhecimento quanto
maior for sua convicção e certeza da importância do que
está ensinando.
Por isso que o professor tem que conhecer muito
bem o seu grupo-classe e ter convicção de que aquilo que
está ensinando aos seus alunos, os mesmos estão
instigados em aprender. O professor também tem que estar
bem habilitado no conteúdo que está ensinando para
conseguir conduzir o projeto ou a atividade do começo até
o seu término.
Existem muitos fatores a serem levados em
consideração da relação família/escola. A principal é que a
ação educativa dos pais difere da escola, nos seus
objetivos, conteúdos, métodos, no padrão de sentimentos
e emoções que estão em jogo, na natureza dos laços
pessoais entre os protagonistas e nas circunstâncias em
que ocorrem.
Outro
estratégias

fator
de

a

ser

considerado

socialização

familiar:

refere-se
se

as

forem

complementares ou não às da escola, e isto depende muito
da classe social a que a família pertence. As famílias
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podem desenvolver práticas que venham a facilitar a
aprendizagem escolar e desenvolver hábitos coerentes
com os exigidos pela escola.
Além de estratégias de socialização, as famílias
diferem uma das outras quanto a modelos educativos. O
contato com a escola é fundamental para a criação de um
universo

comum

para

a

especificação

de

responsabilidades da família e da escola e para a
capacitação de ambas para um bom desenvolvimento do
projeto educativo para as crianças.
É notável uma confusão quanto a quem cabe a
educação das crianças e quais aspectos são específicos
de cada instituição. Algumas professoras queixam-se de
que as famílias delegam a elas toda a educação dos filhos
e as mesmas sentem-se sobrecarregadas e mesmo
incapazes de realizar tal tarefa. Algumas vezes, as famílias
sentem-se desautorizadas pela professora, que toma para
si tarefas que são da competência da família.
Logo, uma condição importante nas relações entre
família e escola é a criação de um clima de respeito mútuo,
favorecendo sentimentos de confiança e competência,
tendo claramente delimitados os âmbitos de atuação de
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cada uma. Acredito que equipes multidisciplinares possam
colaborar para a construção de um conhecimento. A
intermediação da comunidade, com a participação de seus
representantes, também abre perspectivas de uma
parceria, na qual a troca de saberes substitua a imposição
e o respeito mútuo possa fazer emergir novos modelos
educativos, abertos à contínua mudança.
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A RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO
AUTISTA PARA DESENVOLVER UMA
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Ketiuscia Manfredini de Oliveira

O professor cuida e educa crianças com
deficiência, quando: acredita que a criança autista tem
capacidade de vivenciar as experiências oferecidas
sendo beneficiada com as inteirações, a estrutura e o
ambiente permitindo que esta criança possa participar
das atividades propostas, garantindo a sua inteiração
com o meio.
Segundo Vygotsky (2007), a educação é importante
para que o sujeito se reconheça como participante da
sociedade, transformando o conhecimento adquirido
como fruto do trabalho realizado entre professores,
alunos,

família,

equipe

técnica,

construindo

um

aprendizado coletivo.
O nível de desenvolvimento real, passa ao nível de
desenvolvimento potencial, uma vez que a exploração e
a comparação realizada entre o conhecimento adquirido
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e a experiência oferecida criem um conhecimento sendo
que para ser considerado adequado, deve-se buscar a
mediação entre ambos e esta deve ser oferecida pelo
professor.
De modo geral, o desenvolvimento do indivíduo,
deve ser observado como possível, considerando tudo o
que a criança já aprendeu, criando intervenções
pedagógicas para que ela venha a aprender mais,
promovendo o desenvolvimento.
Hoje as Universidades procuram preparar para a
realidade que os professores vão encontrar, levando-os
a compreender o limite de seu poder e percebendo que
lecionar hoje apesar da formação recebida e continuar
sendo ministrada da mesma maneira que a qualquer
outro profissional, ser Professor é mais que profissão é
vocação e que muito da perícia de transmitir o
conhecimento está na prática do que se faz e de como
se faz (MANTOAN,1997).

Além
da
preparação
dos
professores, a escola tem que
proporcionar o envolvimento de
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todos os alunos, o estudo e a
celebração da diversidade, os
currículos, métodos e materiais
com
adaptações
para
as
necessidades especiais, parceria
ativa com os pais e suporte
suficiente para estudantes e equipe
da escola. (SASSAKI, 2003).

É preciso compreender que este processo de
formação ultrapassa a ideia do que se deve discutir ou
não pensando intenção hoje não é mais discutir se deve
ou não fazer com aluno, mas sim refletir sobre como
realmente deve-se se integrar e incluir todos os alunos,
este é o papel dos cursos universitários nos dias de hoje.
DUK (2006) destaca que é muito importante
acompanhar o processo de inclusão nas escolas uma
vez que a inclusão envolve o sistema educacional num
contexto amplo e diversificado, não ocorrendo de
maneira isolada, uma vez que este isolamento atrapalha
a implementação da inclusão nos diversos níveis do
sistema educacional ou social, pois este processo dado
de maneira singular impede a oportunidade as
manifestações de exclusão e discriminação.
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Neste sentido, é importante que se considere a
inclusão como um processo equitativo e de qualidade
para todos, contribuindo para a construção de uma
sociedade mais justa e igualitária. Este desenvolvimento
deve ser registrado em relatórios ou livros adequados,
com registros feitos pelo professor da classe, para que
se crie um histórico de desenvolvimento da criança com
deficiência para se ter uma boa evolução da criança é
preciso garantir o envolvimento dos professores, da
equipe técnica, da família, dos colegas e de todos que
se

relacionam

com

esta

criança

para

que

se

compreenda melhor as necessidades da criança.
O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) em
seu art. 54, item III prevê o atendimento educacional
especializado as pessoas portadoras de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino, para que
as crianças deficientes e com autismo aprendam a viver
em sociedade, esperando que a escola o faça a inclusão
de forma adequada preparando cuidadosamente as
atividades de forma que motive os alunos a realizá-la,
organizar atividades diferenciadas e em sequência para
que possibilite que ela seja retomada cada passo dado.
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Preparar o espaço escolar de modo que este seja
funcional, para possibilitar à locomoção e a exploração,
é garantir de forma conveniente que a criança se sinta
parte da comunidade escoar, permitindo que ela
desenvolva a sua autonomia, estabeleça as rotinas
diárias necessárias para que a criança seja orientada e
aprenda conviver com o outro.
Para obter uma boa aprendizagem é necessário
que o ambiente seja programado de forma adequada a
iniciar da fala do professor, onde de acordo com sua
entonação e dos exercícios de comunica oral se permite
a identificação das necessidades a serem supridas.
Desta forma estamos dando sentido a proposta
educacional

tornando-a

objetiva

e

funcional

considerando que na sala de aula não há alunos iguais
independente da deficiência seja o aluno acometido pelo
autismo, ou qualquer outra característica.
O professor ao conduzir a aprendizagem do aluno
precisa ser delicado, observador, paciente, mediador,
sensível, direto, ciente que em um primeiro momento não
serão fáceis esta comunicação e que o aluno poderá não
aceitar alguma restrição dada pelo docente. Então, o
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professor deve estar preparado para usar novas práticas
pedagógicas e estratégias, mostrando para ele maneiras
necessárias de resolver problemas, sem que ele tenha
reações intempestivas ao conduzir o trabalho.

É

por meio da escola que a sociedade passa a

adquirir novos hábitos, novos fundamentos que servem
para modificar antigos paradigmas sobre a inclusão das
pessoas com necessidades especiais, colaborando e
adaptando em nome da integração.
Embora outras instituições como a família ou
igreja tenham papel muito importante, é da escola a
maior parcela. Isto toma a questão da integração das
pessoas com autismo na escola uma questão decisiva
não só como questão em curto prazo, mas também no
que se refere à organização das gerações futuras
(MANTOAN, 1997).
Estimular a participação da criança que envolva
as diferentes linguagens, colocando a criança em
contato com o mundo externo, oferecer acesso a
diferentes

atividades

instrucionais,

oferecendo-lhe

trabalhos em grupo, para que ela obtenha um
aprendizado cooperativo, participando de diferentes
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metodologias e diferentes estilos de aprendizagem. Da
mesma maneira que esta formação pode ser bemsucedida ela pode trazer alguns sérios problemas para o
desenvolvimento infantil, e ser levado para toda a
adolescência e vida do aluno, por isso é necessário
refletir sobre como se dá e quais são as causas destas
dificuldades de aprendizagem.
Segundo ASSUMPÇÃO(1995) problemas de
conduta podem ser evitados desenvolvendo situações
que promovam o desencadeamento e criem um
ambiente

harmonioso

e

ordenado.

Atividades

adequadas inseridas em um programa educacional
diminuem

significativamente

a

incidência

destes

comportamentos.
A pessoa autista pode reagir violentamente quando
submetida a excesso de pressão, diante deste fato é
importante verificar se o planejamento proposto é positivo,
se foi construído levando em consideração os pontos fortes
e fracos, ou se está se tentando exigir algo que a criança

não é capaz de fazer, e ainda por cima, insistindo nesse
erro.
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Oferecer material adequado sempre a que a criança
com deficiência necessitar deste para realizar as atividades
propostas, garantindo o tempo que a criança necessitar
para realizar as atividades sugeridas, respeitando as
limitações da criança; realizar a avaliação processual, com
base nas capacidades e habilidades da criança, não se
restringindo apenas as suas dificuldades, buscando
estimular os sentidos da criança e a sua participação
efetiva. Estabelecer contato frequente com as famílias para
melhor coordenação de suas condutas a troca de
experiências e informação.

O desenvolvimento da criança autista deve ser
registrado em relatórios ou livros adequados, com
registros feitos pelo professor da classe, para que se crie
um histórico de desenvolvimento da criança portadora
de necessidades especiais, para que haja uma boa
evolução da criança é preciso garantir o envolvimento
dos professores, da equipe técnica, da família, dos
colegas e de todos que se relacionam com esta criança
para que compreendam melhor as necessidades da
criança.
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Aprender para o autista pode ser entendido como
o processo de modificação e aperfeiçoamento do modo
de agir, sentir e pensar informações após, construir a
maturação orgânica de cada experiência. O aprendizado
é favorecido devido a relação com diferentes parceiros
na relação das mais diferentes tarefas, por imitação ou
por transmissão social.
A IMPORTÂNCIA DA PROPOSTA PEDAGÓGICA NO
PROCESSO EDUCATIVO DAS CRIANÇAS COM
AUTISMO

As escolhas das atividades na educação infantil
permitem um acesso intermediário entre este mundo
ilusório e a realidade, oferecendo a criança à chance de
interagir com o mundo. Durante a aprendizagem infantil
com atividades que às vezes tornam-se até repetitivas
aos olhos dos adultos permitem que as crianças treinem
as habilidades que não podem ser ensinadas durante o
dia a dia, pois esta socializa com o outro, saberes que
vieram gravados na memória de seus pais e foram
passados de geração em geração.
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As atividades infantis além de um importante
instrumento pedagógico, é uma poderosa ferramenta
cultural, pois elas são constituídas de músicas e
brincadeiras que muitas vezes passam de geração em
geração, oferecendo conhecimentos que algumas vezes
se perdem no processo pedagógico que compartilhamos
normalmente nas salas de educação infantil. Estas
escolhas têm diversas funções educacionais, que
contribuem para ajudar aos alunos a desenvolver suas
habilidades motoras como, permitir que a criança tome
consciência de seu corpo, e suas partes além de seus
respectivos movimentos.
A aprendizagem, está atrelada a uma rica gama
de informações que permitem o desenvolvimento do
aluno como um todo, sem que ele se perceba, sendo
realizadas as atividades de formas descontraídas e as
suas função é favorecer a interação dela com o mundo,
ajudando a se sentir bem com o meio social,
promovendo condições para que ocorra um convívio
social

agradável

desenvolvendo

suas habilidades

sociais, levando a criança a compreender a necessidade
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de

cooperação

com

seus pares,

desenvolvendo

atividades de independência.
Estas auxiliam também no desenvolvimento
intelectual das crianças, facilitando

à fonética, e o entendimento da história, oferecendo a
formação crítica do indivíduo, despertando a curiosidade
da busca do novo, favorecendo o reconhecimento das
diversas coisas existentes no mundo: pessoas, animais,
objetos, países, etc.
A proposta pedagógica adequada contribui no
desenvolvimento das crianças em relação à resolução
de problemas, sequenciação, memorização e raciocínio
lógico, além de favorecer lhes a aquisição de uma
postura consciente. Desta forma, por meio do estimulo
oferecido

desenvolve-se

a

coordenação

motora,

atividades intelectuais, movimentos, lateralidade, corpo
humano.
De acordo com Piaget, a utilização das atividades
motoras contribui com o desenvolvimento cognitivo da
criança,

ampliando

seu

aprendizado

intelectual,

possibilitando compreender e ser compreendido no
mundo em que vive.
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As atividades repetitivas, contribuem para que
este desenvolvimento seja efetivo e significativo,
servindo com apoio didático pedagógico valorizando a
cultura infantil não se valendo somente de movimentos,
porém incentivando vários aprendizados como, por
exemplo, a sequência numérica dela permite que os
alunos tenham consciência de seus dedos, contribuindo
para seu desenvolvimento.
Para valorizar o trabalho é preciso, observar como
as crianças se expressam, e o modo como estas se
comunicam e como as a atividades escolares ocupam
lugar em suas vidas, é normal observar as crianças
compenetradas nas atividades quando elas lhes são
agradáveis e ao realizar uma atividade, mesmo o autista
se distrai entre uma brincadeira ou outra.
Esta identificação é facilmente realizada por meio
das brincadeiras infantis oferecidas graças a forma que
o professor organiza suas ideias, oferecendo inteirações
diversas para que as crianças possam diante da
inteiração entrar em contato com as mais diversas
linguagens, favorecendo o desenvolvimento de suas
habilidades.
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Para entender a importância desta proposta
pedagógica adequada é preciso entender a importância
do brincar, pois ambas as ações fazem parte do
cotidiano infantil e uma está atrelada à outra, ambas
contribuindo para o desenvolvimento cognitivo completo
da criança. A criança ao brincar está aprendendo, pois é
ao realizar tal atividade, a criança se transporta para
além do seu comportamento habitual vivenciando todas
as experiências como se fossem mais velhas do que
são, ele acreditava também que o jogar possuía três
características a imaginação, a imitação e a regra que
estão presentes em todos os tipos de brincadeiras,
sejam elas, faz de conta, tradicionais ou com regras...
“Brincar é importante e necessário em qualquer
idade na pré-escola é muito mais, pois a mudança
brusca de ambientes e situações assustam, e com
certeza

este

não

é

o

objetivo

da

pré-escola”.

(VIGOTSKY ,1962, p.102) .
No momento em que a criança brinca em casa,
com um adulto, ou com outra criança, na hora do recreio
ou em qualquer outro lugar a brincadeira tem começo,
meio e fim, ou seja, a atividade sempre ocorre de forma

Ketiuscia Manfredini de Oliveira

1851

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

espontânea. Observamos esta ideia quando a autora
coloca que “Pensar na atividade lúdica incluindo o canto
enquanto meio Educacional significa pensar menos no
brincar pelo brinca, utilizando o cantar e o brincar como
instrumento de trabalho tanto como meio para atingir os
objetivos propostos”. (Friedman 1996, p.16).
Existe aí um aspecto muito significativo, no qual
merece um olhar especial, pois ao desenvolver uma
proposta pautada na brincadeira para o autista é
transformar tais ferramentas em forte aliada no trabalho
a ser desenvolvido, com o principal dever de garantir por
meio da atividade lúdica um caminho para espontâneo
para o desenvolvimento integral das crianças.
A educação é um passo decisivo para que as
crianças autistas alcancem o sucesso escolar esperado
nas séries seguintes, com a eficiência esperada. Na
educação infantil é constituída de as atividades
propostas com extrema relevância, permitindo que seus
passos sejam dados de forma segura para a construção
sólida da formação intelectual da criança.
Deve-se então tomar um cuidado especial para
que esta formação seja realmente sólida e eficiente para
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que se tenha uma formação bem fundada nos princípios
essenciais para que a criança possa se sentir segura no
mundo em que a cerca é preciso que ela garanta uma
conexão do mundo dos sonhos com a realidade, e para
isto, ela se apoia no brinquedo e na brincadeira para
obter a confiança necessária para conviver com
pequenos problemas que venham aparecer durante o
seu desenvolvimento.
Continuamente a criança precisa se expressar,
utilizar-se de uma proposta educacional, rica de
atividades

que

permitam

a

expressividade

e

espontaneidade da criança, facilitam o desenvolvimento
de suas habilidades.
O

brincar

contribui

para

o

desenvolvimento

cognitivo, a lateralidade, o raciocínio lógico, e a fala, além
de ampliar o vocabulário infantil. Tratar a música como
apoio didático de forma séria é um meio de oferecer um
desenvolvimento completo ao indivíduo em formação, pois
diante das atividades propostas a colocamos em contato
com o seu eu interior e com o seu próximo de forma
completa.

Ketiuscia Manfredini de Oliveira

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

Desta forma é necessário oferecer subsídios
adequados para que a criança se coloque em contato
com esta linguagem, transformando música em material
pedagógico indispensável na Educação infantil.
Este princípio legal, estabelece as diretrizes de
educação inclusiva, que dá direito a matricula na rede
regular de ensino, a todos as crianças independente de
sua condição após avaliação pedagógica. Esta deve ser
realizada pelo professor, contando com a participação
de todos os membros da equipe pedagógica.
O referencial curricular de avaliação pedagógica
de

aprendizagem

do

portador

de

necessidades

especiais está pautado, nos princípios legais desta lei,
tendo como objetivos:
• Subsidiar o professor da classe diante dos
aspectos que a avaliação do PNE deva ter buscando
atender a toda a população;
• Subsidiar os professores que atuam na área de
necessidades especiais, buscando informações para
que ele identifique e busque meios para que se
trabalhem estas necessidades especiais;
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• Subsidiar a formação continua do educador, nos
momentos de estudo e horas coletivas junto à equipe
pedagógica.
• Os referenciais sugerem ainda atividades que
podem enriquecer e completar as tarefas realizadas em
ambiente escolar, adequando-as as crianças portadoras
do espectro autista.
Na elaboração deste decreto, foram levadas em
consideração algumas outras leis que favoreceram a
integração da criança portadora de necessidades
especiais, na escola regular, seriam as Leis Federais nº
8.069, de 1990, que institui o ECA (Estatuto da criança
e do adolescente, e nº 9.394/96 que estabelece as Leis
de diretrizes e bases da educação Nacional, bem como
a resolução nº 02 de 2001 do conselho nacional de
Educação e Câmara de Educação básica, estabelecem
as seguintes diretrizes:
• Sistemática de matrícula;
• Condições para o atendimento da demanda da rede;
• Avaliação pedagógica;
• Definição com necessidades educacionais especiais;
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• Organização de serviço de apoio especializado;
• Acessibilidade.
Assegurando a todos não importando raça, cor,
limitação ou disfunção acesso e permanência na
unidade educacional, sem oferecer qualquer forma de
descriminação, ou condição para que se efetivem a
matricula após a entrega de laudos, exames clínicos e
relatórios médicos específicos. A matricula deve,
portanto ser efetivada, logo que é realizada a procura de
vaga de acordo com a portaria em vigor no Município de
São Paulo, levando em conta a idade, os aspectos
físicos, emocionais, psicológicos e individuais em
relação ao grupo que está sendo inserida esta criança.
A função da proposta pedagógica é, portanto,
favorecer a interação da criança com o mundo, ajudando
a se sentir bem com o meio social, promovendo
condições para que ocorra um convívio social agradável
desenvolvendo suas habilidades sociais, contribuindo
para que a criança a compreender a necessidade de
cooperação com seus pares, desenvolvendo atividades
de independência.
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Tais atividades seja melas coletivas ou não
auxiliam no desenvolvimento intelectual das crianças,
facilitando a fonética, e o entendimento da história,
oferecendo a formação crítica do indivíduo, despertando
a curiosidade da busca do novo, favorecendo o
reconhecimento das diversas coisas existentes no
mundo: pessoas, animais, objetos, países etc.
Esta, ainda contribui no desenvolvimento das
crianças em relação à resolução de problemas,
sequenciação, memorização e raciocínio lógico, além de
favorecer lhes a aquisição de uma postura consciente.
Desta forma, desenvolve-se a coordenação motora,
atividades intelectuais, movimentos, lateralidade, corpo
humano.
De acordo com Piaget, a utilização das atividades
motoras contribui com o desenvolvimento cognitivo da
criança, ampliando seu desenvolvimento intelectual,
possibilitando compreender e ser compreendido no mundo
em que vive. As atividades

pautadas na música, na ludicidade, na arte contribuem
para

que

este

desenvolvimento

seja

efetivo

e
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significativo servindo com apoio didático pedagógico
valorizando a cultura infantil.
Dito isto, é necessário analisar a educação na sua
situação em que se encontra, imagina-se que não tem
mais jeito, que a instituição escola está falida, mas não
é verdade, pois hoje está passa por uma fase de reflexão
muito importante, na qual visa-se para que o ensino seja
de qualidade e para que os autistas sejam vistos com
respeito ocorrem diversas reflexões, que criam diversas
possibilidades considerando este um dos momentos
mais importantes para educação inclusiva.
Sendo assim, a necessidade de criar novas
posturas, modificando o que pensa a sociedade, é um
importante desafio, da escola com o ideal de buscar uma
sociedade mais humana, mais fraterna, independente
das condições físicas, psicológica emocionais ou
linguísticas de cada um. Valorizando e construindo a
história individual de cada um em diferentes momentos
do processo ensino aprendizagem.
O grande objetivo educacional da década, é a
inclusão das dos autistas no sistema regular de ensino,
oferecendo um grande desafio para profissionais da área
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e órgãos competentes, pois a sociedade mostra-se
ainda incompreensível, insensível e não comprometida
com

seus

deficientes,

mas

é

preciso

construir

mecanismos que modifiquem esta realidade.
É preciso desmistificar os paradigmas tradicional
da escola, revendo seus currículos percebendo que
cada turma é uma turma, que cada escola é uma escola,
que somos únicos, e que é impossível transformar a
escola em uma grande linha de produção onde as
máquinas criam peças exatamente idênticas, todos
temos habilidades diferentes, necessidades diferentes e
as pessoas que coordenam administram e idealizam as
escolas deveriam pensar no todo, não da forma que
pensam, individualizado o processo.
Torna-se importante também que os programas
apresentados por cursos superiores, nos preparem para
atender os alunos de hoje, temos consciência de que
este já está repleto de conhecimento, e não está mais
preso em livros fechados, estamos em um mundo onde
todos respiram informação, então, acredito e defendo
que os cursos deveriam aperfeiçoar o conhecimento
teórico, criando meios de nos ensinar a prática.
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Alguns órgãos de educação já fazem sua parte,
como é o caso da Capela do Socorro, que desenvolveu
uns projetos definidos com CEFAI, que visa enfrentar
junto aos professores estes desafios, esta busca
viabilizar as formações continuadas do professor, que
deve

manter-se

atualizado

quanto

ao

assunto,

oferecendo –lhe subsídios adequados para a realização
do seu trabalho.
Oferecer ao professorado, cursos que sejam de
qualidade

para

que

estes

consigam

rever

seu

conhecimento, considerando que estudos realizados
mostram que o deficiente tem as mesmas necessidades
e passam pelo mesmo processo de desenvolvimento de
um dito normal, é uma consideração de suma
importância, pois seu processo é simplesmente um
pouco mais lento, o que favorece sua aprendizagem
suas novas descobertas, e sua construção da história.
Sem a abertura adequada, o professor não pode
buscar a atualização profissional necessária, e que
todos

até

os

computadores

necessitam

desta

atualização, é preciso esclarecer que cursos são
oferecidos, mas o professor só pode buscar tal
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aperfeiçoamento depois de trabalhar horas a fio, no final
de seu período por não haver colaboração dos dirigentes
que se recusam a dispensar aulas, ou negociar dias, fora
a questão de que os melhores cursos custam caro e por
isso torna-se impossível a participação do profissional.
É necessária também a reorganização dos prédios,
da Engenharia predial, pois quem os projeta não inclui,
somente exclui, os menos desafortunado, são prédios
maravilhosos muitas vezes construídos, mas não possuem
como já dito a adequação necessária para receber
qualquer deficiente, não é necessária a construção de
prédios específicos(escolas somente para deficientes) mas
é sim preciso para que a adaptação de todos os projetos
de construção garantam ao indivíduo portador de
necessidades especiais, seu direito constitucional de ir e
vir sem restrições.

Para o sucesso completo da educação é preciso
entender o contexto social a que o ensino tem se
proposto, permitindo que o professor se transforme
como as borboletas, para que este busque seu objetivo,
trabalhando contra a discriminação que ai esta, com os
conhecimentos voltados a todos os alunos, mostrando
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que está à frente de sua sala, mas, o poder não está
centralizado em si, que todos são protagonistas do
conhecimento,

que

estão

lá

buscando

novas

experiências para o crescimento individual de cada um.
Rever as leis, decretos, emendas, de forma que não
exclua quem deseja buscar o conhecimento, mas não
engesse mãos e perna de quem deseja trabalhar com
estes jovens, oferecer meios de entender que é preciso
reaprender a fazer a educação, oferecendo o espaço para
o diálogo, o que confirma os objetivos da escola, levando o
educando a perceber que a escola não é vazia, que existe
um contexto e que este deve ser respeitado. O educador
deve ser estimulado e não renunciar ao que sabe.

Também é necessário reaprender o ofício,
reinventando todos os dias, reinventando seu campo de
conhecimento a cada novo encontro quando estamos
tratando dos problemas escolares.
Precisamos ver nosso trabalho como o local onde
construímos todas as relações que teremos fora da
escola, ela é o início, mas não o fim de nossa caminhada
e o aluno especial é o ator principal deste filme chamado
construção, merecendo ser muito bem tratado e
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preservado nestes longos anos de estudo, pois todos,
com sucesso ou não passarão pela escola em alguma
fase de suas vidas.
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A ALFABETIZAÇÃO E OS CONTOS INFANTIS

Daniel Chaves do Nascimento

É papel do professor é de inserir na sociedade
cidadãos autônomos e competentes, mas até que isso
aconteça, o processo de construção do conhecimento já
passou por várias etapas. .A alfabetização é parte
fundamental desse processo de conhecimento, e inicia
desde o momento em que a criança tem seus primeiros
contatos com a fala.

A Literatura Infantil é uma fonte prazerosa de ensinar,
desperta o mundo de magia que existe na criança,
aguçando a criatividade e a fantasia. Ler é viajar no mundo
da fantasia, e a Literatura Infantil é um Gênero Literário
especial, que traz consigo características muito próprias
que despertam o interesse do público seja ele leitor ou
ouvinte.

Nessa fase em que o professor precisa ser um
verdadeiro artista na arte de desvendar os mistérios da
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alfabetização, a leitura e as histórias contadas podem ser
uma ferramenta de fundamental importância, uma vez que
esse contato desperta na criança o desejo de concretizar o
ato de ler o texto escrito, facilitando, assim, o processo de
formação de um leitor crítico.

O livro e a história infantil devem ser utilizados como
caminhos para o ensino multidisciplinar, afinal, antes
mesmo de conhecer o mundo letrado, a criança já percebe
tudo que acontece ao seu redor.

As estratégias para atrair os leitores são das mais
variadas por parte dos professores, mas se esse desejo
vem junto com a alfabetização, o hábito da leitura só
precisa ser cultivado com o passar do tempo; assim, os
professores de classe de alfabetização devem adquirir o
hábito do incentivo à leitura, mesmo que a criança não
conheça o mundo letrado, ela terá esse contato e através
dele despertará sua curiosidade para aprender.

As fontes utilizadas para a leitura, produção ou
interpretação de textos também são exploradas com o
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intuito final de promover um ensino de qualidade,
prazeroso e direcionado à criança de acordo com sua
condição. Essa é a melhor forma de transformar o Brasil
num País de leitores competentes.

Sabe-se como é importante para a formação de
qualquer criança ouvir histórias. Escutá-las é o início da
aprendizagem para ser um bom leitor, tendo um caminho
absolutamente infinito de descobertas e de compreensão
do mundo. É poder sorrir, gargalhar com situações vividas
pelos personagens e com a idéia dos contos, então, a
criança pode ser um pouco participante desse momento de
humor, de brincadeira e aprendizado.
Os contos também conseguem deixar fluir o imaginário
e levar a criança a ter curiosidade, que logo é respondida
no decorrer dos contos. É uma possibilidade de descobrir
o mundo imenso dos conflitos, dos impasses, das soluções
que todos vivem e atravessam, de um jeito ou de outro,
através dos problemas que vão sendo defrontados,
enfrentados

(ou

não),

resolvidos

(ou

não)

pelos

personagens de cada história.
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Os contos de fadas mantêm uma estrutura fixa. Partem
de um problema vinculado à realidade (como estado de
penúria, carência afetiva, conflito entre mãe e filhos), que
desequilibra a tranquilidade inicial. O desenvolvimento uma
busca de soluções, no plano da fantasia, com a introdução
de elementos mágicos. A restauração da ordem acontece
no desfecho da narrativa, quando há uma volta ao real.
Valendo-se desta estrutura, os autores, de um lado,
demonstram que aceitam o potencial imaginativo infantil e,
de outro, transmitir à criança a ideia de que ela não pode
viver indefinidamente no mundo da fantasia, sendo
necessário assumir o real, no momento certo.

O

mundo

mágico

das

histórias

infantis,

com

personagens heróicos e cheios de cenários encantados,
oportuniza

à

entretenimento,

criança
distração,

momentos
apreciação

de

diversão,

dos

valores

estéticos, o desenvolvimento do senso crítico, ampliação
de conhecimento e horizontes, pois desencadeiam
a fantasia, o sonho e a imaginação.
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O trabalho com os contos transforma tanto a criança
quanto o adulto, sem fechar as fronteiras entre a vida
intelectual e afetiva, entre a brincadeira e o desafio.

Para

Bettelheim,

(1980),

portanto,

uma

das

contribuições dos contos de fadas para as crianças é o
emocional, proporcionar e realizar quatro tarefas que são:
a fantasia, o escape, a recuperação e o consolo. Neste
sentido, privar às crianças de ouvirem contos de fadas, é
não deixá-las exteriorizarem suas ansiedades, medos e
fantasias, é impedir que elas não tenham compreensão de
si e do mundo que as rodeia.

Para Machado apud Bencini (2005, p. 54), os contos de
fadas funcionam como válvula de escape e permitem que
a criança vivencie seus problemas psicológicos de modo
simbólico saindo mais feliz desta experiência.

Os contos de fadas são um dos subsídios para que
ocorra a alfabetização, pois eles têm como função
despertar a imaginação da criança tornando-a mais
expressiva, crítica, maleável, criativa e comunicativa.
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Neste sentido, os contos de fadas contribuíram de forma
efetiva na construção da linguagem, ideias, valores e
sentimentos que ajudarão na formação da criança. Por
isso, todos os professores devem propiciar em suas aulas
momentos de ler alguns contos de fadas para seus alunos.
Com estes, a criança aprende a reconhecer em si mesma,
pensamentos e sentimentos, ajudando-as na sua relação
com o outro e no processo de alfabetização.

A PSICOGÊNESE DA ALFABETIZAÇÃO ESCOLAR

Os estudos sobre a psicogênese da alfabetização
realizados por Emilia Ferreiro e colaboradores têm como
pressuposto pesquisar sobre o processo de aprendizagem
da leitura e da escrita. Esses estudos serviram como
subsídios aos educadores, para a formulação de novas
propostas pedagógicas para a alfabetização.

Entendendo que a alfabetização é um processo,
constatou-se que os passos que as crianças dão em
relação às conquistas da escrita podem-se chamar de
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hipóteses, sendo a 1ª hipótese pré-silábica, 2ª hipótese
silábica, 3ª hipótese silábico-alfabética e a 4ª hipótese
alfabética.

O processo evolutivo da leitura e da escrita não se
apresenta de maneira linear, pois é caracterizado por idas
e vindas, entre os níveis de aprendizagem.

Quando a criança encontra-se no nível pré-silábico, ela
ainda não faz vínculo com a fala e a escrita. As garatujas,
rabiscos, linhas serrilhadas, entre outros, são formas
diferentes que ela utiliza para escrever.

No nível silábico, a criança começa a compreender que
as representações da escrita estão relacionadas com o
“som” das palavras, o que a leva a sentir a necessidade de
usar uma forma de grafia para cada som. Utiliza os
símbolos gráficos de forma aleatórias, usando apenas
consoantes, ora apenas vogais.

Em geral, as crianças utilizam as letras conforme mexe
a boca para pronunciar a palavra, mas sua preocupação
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está em quantas letras precisam para escrever uma
palavra e não o tipo de letra.

A criança, no nível silábico alfabético, já compreende
que a escrita representa o som da fala, ela combina só
vogal

ou

somente

consoantes,

fazendo

grafias

equivalentes para palavras diferentes. Neste nível silábicoalfabético a criança está a
um passo da escrita alfabética. Ao professor cabe o
trabalho de refletir com ela sobre o sistema lingüístico a
partir

da

observação

da

escrita

alfabética

e

da

reconstrução do código.

Deve-se lembrar que os professores da educação
infantil devem ter em mente a importância do brincar
para a construção do significado e para que as crianças
estruturem sua autoimagem e sua interação com o mundo,
partindo do eu, para o mundo, contribuindo para o
fortalecimento dos laços afetivos, sendo vitais para seu ato
educacional.
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O brincar é o primeiro experimentar do mundo
que as crianças tem, pois através dessas brincadeiras
que se

desenvolvem capacidades importantes como:

memória, atenção, imitação e a imaginação, ou seja o
brincar não é uma perda de tempo. Através do brincar
as crianças desenvolvem um conjunto de fatores que
ajudam

no

desenvolvimento

da linguagem, moral,

emocional, afetivo e físico.

Brincando a criança passa a ter condições de
explorar e refletir sobre a realidade e a cultura onde
está inserida, começando assim a se questionar sobre as
regras e papéis impostas pela sociedade. É durante as
brincadeiras que a criança aprende a conhecer, aprende
a fazer, a conviver e sobre tudo aprende a ser.
Contudo vale ressaltar a importância de trazer
significado para a aprendizagem dos alunos, trabalhar
variados gêneros textuais para ser usado no cotidiano do
alunado, tais medidas potencializa a aprendizagem, pois o
educando já possui um conhecimento de mundo, este é
letrado e participa ativamente da sociedade a qual
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pertence, desta maneira a tarefa de alfabetização deverá
ser mais próxima do aluno o possível.

Na educação infantil o processo de leitura e escrita
deve ser algo prazeroso e que de certo modo haja um
circulo vicioso entre escola, família e sociedade para que
possa surtir efeito na educação dos alunos que iniciam sua
vida escolar.

Mas o desafio maior está em fazer da educação
infantil um espaço para aquisição de conceitos básicos
para sua vivência em sociedade e desenvolvimento social,
afetivo, físico, cognitivo. E para tanto as atividades lúdicas
devem ser valorizadas no ambiente da sala de aula como
um recurso que irá possibilitar a criança uma condição
motivadora, agradável para se aprender, através das
brincadeiras

propostas.

Brincando

a

criança

pode

reproduzir e recriar, ordenar o mundo à sua volta, além de
lhe proporcionar as mais diferentes descobertas.

Sendo assim, o trabalho a ser realizado na
educação infantil precisa ser voltado a ludicidade através
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de um processo dinâmico e contínuo em que o papel do
professor é perceber as necessidades de cada aluno,
oportunizando sempre recursos variados para contribuir de
forma significativa para a aprendizagem deste, pois as
brincadeiras exercem um papel importante na construção
de identidade da criança. Sendo assim, enquanto brinca
ela têm um espaço com ela mesma e com o meio, onde
recria e interpreta o mundo em que vive. E ainda “ao
brincar, ainda, a criança está afirmando valores e
sentimentos morais e éticos, percebendo o que é certo e o
que é errado”.

A criança que se encontra no nível alfabético já
compreende a escrita, a lógica da base alfabética da
escrita, apresenta domínio de associar letras formando
sílabas e associar sílabas formando palavras. Já distingue
o valor sonoro de todas as letras ou de quase todas, mas
ainda escreve algumas palavras de forma inadequada.

Por isso, esse período torna-se indispensável à
presença de um professor mediador, organizado e que,
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acima de tudo, proporcione à criança ocasiões em que ela
possa pensar e agir sobre a sua própria construção.

Quando as crianças não sabem ler, a sala de aula deve
ser um espaço que ofereça recursos de leitura, para que a
criança tenha a oportunidade de ler sem que alguém fique
perguntando

o

que

estão

entendendo.

É

preciso

compreender que o processo de leitura depende de várias
condições: a habilidade e o estilo pessoal do leitor, o
objetivo da leitura e o nível de conhecimento prévio do
assunto tratado e o nível de complexidade oferecido pelo
texto.

É importante saber que quanto mais o professor
entender o processo de construção do conhecimento da
leitura, mais eficiente será seu desempenho e do aluno.
Afinal, ensinar de fato é aprender.

A história da escrita pode ser descrita da seguinte
forma: a fase pictórica se distingue pela escrita através de
desenhos ou pictogramas, os quais aparecem em
inscrições antigas, mas que podem ser vista de maneira
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mais elaborada nos contos Ojibwa da América do Norte, na
escrita asteca, nas histórias em quadrinho, entre outros.

Os pictogramas não estão associados a um som,
mas à imagem do que se quer representar. Consistem em
representações bem simplificadas dos objetos da realidade
e um exemplo mais recente dessa fase são as historinhas
em quadrinhos.

Os pictogramas não são associados a um som, mas
à imagem do que se quer representar. Consistem em
representações dos objetos da realidade. Segundo Kato
(1995, p. 13): “Além do sistema pictográfico, outro
precursor da escrita são os recursos de identificação
nemônicos, como os símbolos usados por indígenas para
registrar o tempo”.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESTÍMULO A LEITURA E
ESCRITA

Em 1968, é criada no Brasil, a Fundação Nacional
do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ, instituição não
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governamental, sem fins lucrativos), a convite do
International Board on Books for Young People – IBBY,
órgão consultivo da Unesco para a promoção da leitura e
divulgação do livro infantil e juvenil de qualidade. Em um
momento difícil da história do país, educadores, artistas e
editores brasileiros criaram a FNLIJ com o olho no futuro.
É a primeira instituição nacional a ter como objetivo
estatutário à promoção da leitura, ao lado da divulgação do
livro infantil e juvenil de qualidade.

Os primeiros anos da FNLIJ foram dedicados a
levantar e analisar qualitativamente a produção cultural
brasileira para crianças e jovens, com prioridade para o
livro. A partir de 1974, foi instituído o Prêmio FNLIJ
permanecendo até hoje, referência nacional para compra
de acervos. Com seus prêmios, a FNLIJ estimulou a
qualidade na produção brasileira para crianças e jovens
que hoje representa uma importante falta de mercado
editorial brasileiro, maior que a produção literária para
adulto.
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Ainda em 1974, a FNLIJ promoveu com apoio do
Ministério da Educação e Cultura (MEC) o 14º Congresso
de IBBY, (International Board on Books for Young People)
trazendo ao Brasil especialistas internacionais. Esse
Congresso foi um marco na história da promoção da leitura
no país direcionando para a área muitos professores
brasileiros.

Em 1982, foi criado o primeiro projeto nacional de
leitura que levou até as mais carentes escolas públicas, do
ensino fundamental, livros de literatura infantil e juvenil de
qualidade. Também, pioneiramente, o projeto veiculou a
leitura pela televisão, em nível nacional. Isto se refere à
Ciranda de Livros, um projeto da FNLIJ (Fundação
Nacional do Livro Infantil e Juvenil) financiado pela Hoescht
e divulgado pela Fundação Roberto Marinho. O projeto,
FNLIJ recebeu, internacionalmente, a Menção Honrosa de
Prêmio de Alfabetização da Unesco em 1984 e, no Brasil,
o projeto recebeu o Prêmio da Câmara Americana de
Comércio.

Daniel Chaves do Nascimento

1881

1882

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

Como se podem perceber, os projetos mencionados
surgiram como iniciativa

de instituições privadas

demonstrando assim, a falta de preocupação do governo
em fomentar a leitura. aluno, muitas vezes, não sabia
matemática porque não conseguia compreender o que o
enunciado queria dizer.

Hoje, sabe-se que mais de 50% dos alunos do
Ensino

Fundamental

no

Brasil

apresentam

baixo

rendimento em Língua Portuguesa e Matemática, de
acordo com dados do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica (SAEB). Com relação à leitura, os
Parâmetros

Curriculares

Nacionais

(1997,

p.

53)

descrevem que:A leitura é um processo no qual o leitor
realiza um trabalho ativo de construção do significado do
texto, a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento
sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre
a língua: características do gênero, do portador, do sistema
de escrita, etc.

Não se trata simplesmente de extrair informações da
escrita, decodificando-a letra por letra, palavra por palavra.
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Trata-se de uma atividade que implica, necessariamente,
compreensão na qual os sentimentos começam a ser
constituída antes da leitura propriamente dita. Entende-se
que o leitor tem que realizar uma leitura ativa para que haja
compreensão. Portanto, decodificar é apenas um dos
procedimentos que o leitor utiliza e, sendo ele uma pessoa
experiente, com certeza vai conseguir analisar sua própria
leitura, fazendo correlações entre os textos já lidos, numa
análise pormenorizada dos elementos que constituem o
texto.

Em pesquisas recentes, constatou-se que a
carência de leitura do povo brasileiro se dá em função da
grande defasagem na escola no que se refere à formação
de leitor. As pessoas não vêm o hábito de ler com toda a
sua complexidade. Isso porque o ler foi direcionado à
concepção errônea que se busca tão somente a
decodificação das palavras.

Como

consequência,

temos

um

número

considerável de pessoas que não conseguem ter um bom
desempenho escolar, como ler um problema matemático,
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por não compreender o que pretende o enunciado, ou não
compreende determinados fatos históricos por realizar uma
“leitura decorada”, mas que tais nuances são lidas no dia
a dia fora da escola, como a não compreensão de uma
matéria jornalística, a não compreensão de uma obra
literária, entre outros
momentos presentes no cotidiano.

De

acordo

com

os

Parâmetros

Curriculares

Nacionais (1997, p. 55): É preciso superar algumas
concepções sobre a aprendizagem inicial da leitura. A
principal delas é a de que ler é simplesmente decodificar,
converter

letras

em

sons,

sendo

a

compreensão

consequência natural dessa ação. Por conta desta grande
quantidade de “leitores” capazes de decodificar qualquer
leitura para compreender o que tentam ler.
Nesse sentido, é possível formar leitores a partir do
momento em que adquiram o hábito de ler. Se isso não for
feito, a leitura fica vinculada a práticas
distorcidas, sem aprofundamento, por isso ineficaz,
incapaz de criar hábitos constantes. Os PCN (id, p. 58)
ainda acrescentam que: “(…) É fundamental ver o
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professor envolvido com a leitura e com o que conquista
por meio dela. Ver alguém seduzido pelo que faz pode
despertar o desejo de fazer também”.

Na visão de Macedo (1987, p. 32), o professor de
“ontem” é muito diferente do professor de “hoje” quanto às
exigências que lhe eram e são feitas. O antigo professor
atuava no contexto da lógica da exclusão, sendo suas
competências de ensinar dissociada de suas competências
de aprender, ou seja, de sua necessidade de continuar se
atualizando como profissional. Hoje, espera-se que o
professor ensine segundo a lógica da inclusão, o que
implica que ensinar e aprender na perspectiva desse
profissional sejam considerados indissociáveis.

Nesse contexto, o grande desafio que se coloca ao
professor é o de adquirir habilidades e competências tanto
para aprender como para ensinar, tendo em vista atender
a grande diversidade de sujeitos que estão atuando num
mundo que está cada vez mais globalizado.
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ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES QUANTO AO
CONTEÚDO DE QUÍMICA ORGÂNICA DO
CADERNO DO ALUNO DO PROGRAMA SÃO
PAULO FAZ ESCOLA – ENSINO MÉDIO
Lilian Gomes Ramos

1 Observação e análise do caderno do aluno do
Ensino Médio do Programa São Paulo Faz Escola da
rede pública estadual
O Programa São Paulo Faz Escola, fornecia
anualmente um total de quatro cadernos do aluno por série
de cada disciplina, sendo a sua periodicidade bimestral,
passando posteriormente a ter periodicidade semestral
(fora do período estudado). Assim sendo, somando os
Cadernos do aluno, oferecidos durante todo o Ensino
Médio regular, havia um total de doze, somente na
disciplina de Química. Ademais, o material fornecido por
este programa, é composto por: caderno do professor e
caderno do aluno.
O caderno do aluno é um material que tem o objetivo
de auxiliar o aprendizado, contemplando exercícios

Lilian Gomes Ramos

1890

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

relativos ao conteúdo bimestral. Por outro lado, o “caderno
do professor” é complementar ao material didático,
contendo estratégias de abordagens dos conteúdos e
métodos de aplicação, respostas de parte dos exercícios
propostos no “caderno do aluno”, sugestões de questões
para avaliação e para recuperação.
O conteúdo de Química Orgânica, foco deste
trabalho, é apresentado ao aluno apenas em um volume,
especificamente no terceiro da terceira série do Ensino
Médio (3º bimestre). Esse material possui quarenta e seis
páginas e conforme a ficha do Caderno, trata da temática
“A biosfera como fonte de materiais para consumo
humano”. E os conteúdos são apresentados como os
seguintes no “caderno do professor”: química, Ensino
médio – 3ª série, volume 3 / Secretaria da Educação; 2013,
página 7:
•

Produção e usos sociais dos combustíveis
fósseis;

•

Processos de transformação do petróleo,
carvão mineral e gás natural em substâncias
utilizadas no sistema produtivo: refino do
Lilian Gomes Ramos
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petróleo, destilação seca do carvão mineral e
purificação do gás natural.
•

Arranjos moleculares para explicar a formação
de cadeias, funções orgânicas e isomeria.

•

A

biomassa

como

fonte

alternativa

de

materiais combustíveis
•

Os componentes principais dos alimentos –
carboidratos, lipídios e proteínas -, suas
propriedades e funções no organismo.

Segundo a Proposta Curricular do Estado de São
Paulo, utilizada no 3º ano do Ensino Médio:

Na 3ª série, o professor
encontrará os conteúdos de
cinética química, de equilíbrio
químico e de química orgânica,
tratados de forma ampla, em um
nível menos aprofundado e
detalhado do que geralmente os
livros didáticos apresentam,
mas suficiente para que o aluno
construa uma visão abrangente
da transformação química e
entenda
alguns
processos
químicos
envolvidos
na
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natureza
produtivo.

e

no

sistema

Desta forma, é possível verificar que no Caderno do
aluno, não se observa imediatamente que a mesma trata
de Química Orgânica básica (funções orgânicas e
nomenclatura), pois não há sinalização específica de que
esses assuntos serão ministrados. Consequentemente,
esta questão pode constituir um problema, fazendo com
que o professor tenha o cuidado para identificar no
material, com minúcia e rigor, em qual momento o
conteúdo de Química Orgânica deverá ser abordado. Além
disso, é previsível a dificuldade da escola em compor o
ensino de forma não fragmentada e composta por
disciplinas separadas e com períodos de tempos
determinados.
Deve-se

também

ressaltar

a

problemática

envolvendo o ano e o bimestre no qual esse conteúdo é
apresentado. O volume três do caderno do aluno da
segunda série do Ensino Médio são apresentados alguns
conteúdos da Química Orgânica, tais como a relação entre
a massa molar (g.mol-1) de alcanos e suas temperaturas de
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ebulição (ºC) à 1 atm, a constituição da gasolina, fatores
estruturais que influenciam a temperatura de ebulição e a
volatilidade dos alcanos, ligações de hidrogênio em
moléculas orgânicas e as propriedades relacionadas à
estrutura de compostos orgânicos. No entanto, deve-se
ressaltar que os alunos, neste momento, não possuem
conhecimentos

suficientes

para

associar

essas

informações com as de Química Orgânica básica, isto é,
funções, nomenclatura, aplicações e origem de produção.
Todavia, este não é o principal problema encontrado
no fato de introduzir Química Orgânica apenas no terceiro
bimestre do Ensino Médio. É importante considerar o fato
de os principais vestibulares do país aplicarem suas provas
justamente nesse período, terceiro bimestre, e o próprio
ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio também ser
realizado neste intervalo, prejudicando os candidatos de
concorrerem às vagas nas universidades, já que os temas
da Química Orgânica são correntes nesses exames.
Portanto, esses alunos, ficam desprivilegiados quanto à
insuficiência de saberes associados ao conteúdo de
Química

Orgânica,

que

é

apresentado

de

modo

retardatário.
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2 Análise do Caderno do aluno quanto à qualidade, em
termos de conteúdo e complexidade dos mesmos

Na página 8 do Caderno do aluno, volume 3 da
terceira Série do Ensino Médio, são dadas as “Orientações
sobre os conteúdos do volume”, nas quais é justificado o
estudo da biosfera em função da diversidade de materiais
que o ser humano pode dela extrair. Dentre esses
materiais, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, a
biomassa e os componentes de alimentos da dieta humana
foram escolhidos para o estudo. Segundo o Caderno,
esses materiais possibilitam a compreensão de temas
como: transformação química, obtenção de energia,
recursos e aplicações tecnológicas de interesse social,
análise de rótulos de alimentos industrializados e “estrutura
de compostos pertencentes a cada um dos grupos e o
reconhecimento das funções orgânicas”. Assim sendo, ao
se tratar do tema combustíveis e/ou estrutura dos
compostos pertencentes aos grupos dos componentes da
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dieta alimentar humana, possibilita-se a introdução de
conteúdos de funções orgânicas.
As competências e habilidades que se espera
desenvolver nos alunos como fruto deste estudo, também
são destacadas em nove itens, de modo interdisciplinar,
isto

é,

relacionando

(identificação
reatividade,

de

a

aprendizagem

funções

propriedades,

orgânicas,
isomeria

de

Química

nomenclatura,

e

estrutura

de

compostos orgânicos, métodos de separação e refino de
combustíveis fósseis, transformações químicas e utilidade
dos materiais da biosfera), Física (ondas, polarização de
luz e imagens reais – para reconhecer isômeros ópticos),
Matemática

(operações

matemática

envolvendo

porcentagem e regra de três simples) e Geografia (avaliar
a importância das jazidas de petróleo e gás natural
descobertas na bacia de Santos).
Sem dúvida, para que seja obtido êxito no ensino de
Química é necessário que o professor crie situações de
aprendizagem com questões abertas, interpretação dos
textos, gráficos, tabelas e representações químicas, além
de cumprir o cronograma de atividades ao longo do
material didático.
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Considerando que ensinar é muito mais do que
transmitir conhecimentos, a interdisciplinaridade no ensino
atual, possibilita a formação um cidadão crítico e capaz de
relacionar questões cotidianas. Além disso, o próprio
ENEM

(Fundamentação

Teórico-metodológica,

Inep,

2005), tem como objetivo implantar a reforma do Ensino
Médio de modo interdisciplinar. Porém, a qualidade do
volume três da terceira série do Ensino Médio, em termos
de conteúdo de Química e complexidade dos mesmos
levanta preocupações, tendo em vista os seguintes
aspectos encontrados e avaliados:
✓ Não apresentar resposta de todas as questões no
“caderno do professor”;
Parte das questões do “caderno do aluno” para serem
discutidas em sala de aula não acompanham a resolução.
Ressalta-se que, o professor tem competência para a
resolução dos exercícios, mas, isso pode significar
empregar tempo não disponível dependendo da jornada de
trabalho.
✓ Questões “desafio” podem não apresentar um
desafio real;

Lilian Gomes Ramos

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

Algumas das questões intituladas “desafio” no Caderno
do aluno, são por vezes, questões elementares.
Exemplo: Procure explicar por que a fórmula genérica
dos alcenos é CnH2n, e a dos alcanos é CnH(2n+2). Escreva
a fórmula estrutural de três alcinos, sabendo que a fórmula
geral dos alcinos é CnH(2n-2).
É uma questão bastante interessante do ponto de
vista do ensino de Química. Porém, não apresenta
elementos que constituam um desafio.
✓ Deficiência Teórica.
A deficiência no aspecto da abordagem teórica é
encontrada no Caderno do aluno, como também no
Caderno do professor.
Por exemplo, na página 19 do volume três da terceira
série do Ensino Médio, é citado que a reatividade dos
compostos que só possuem ligações simples é diferente se
comparada à compostos de ligações duplas e triplas (ou
ambas). Porém, não fica claro em que sentido e de que
maneira essa diferença se apresenta, não são colocadas
tabelas para interpretação. Logo, trata-se de mais
aplicação de tempo a algo que, neste caso, deveria estar à
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pronto uso. Paralelamente, encontramos, por exemplo, na
página 20, que deve ser explicado aos alunos que “os
átomos de hidrogênio estão ligados aos átomos de carbono
e que sua representação significa a mesma coisa”. Ora, é
uma presunção jocosa considerar que o professor não vá
explicar esse conceito fundamental, que ocupa espaço de
uma tabela.
✓ O Caderno do aluno não vem acompanhado de
materiais

e

insumos

necessários

para

o

desenvolvimento de aulas práticas/experimentais,
sendo recorrente a impossibilidade de executá-las
por falta de insumos, tais como: reagentes,
equipamentos

como

balança,

materiais

de

manipulação de amostras, dentre outros.
✓ Os textos apresentados formam o clichê “perguntas
e respostas prontas’, nos quais a reflexão pode ser
rasa e reproduzir verdadeiras cópias do texto em
resposta à questão.
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✓ Alguns temas carecem de tabelas que organizem
melhor as informações, tornando-as práticas aos
alunos.
✓ Falta a inclusão de questões de vestibular atuais
para treinamento e prática dos alunos.
Embora muitas das questões da proposta de
avaliação sejam extraídas de exames vestibulares e do
próprio ENEM, o Caderno do aluno carece de questões
desse gênero em maior quantidade e outras ainda, quer
sejam de exames vestibulares ou não, porém com maior
complexidade a fim de consolidar o conhecimento teórico
e prático.
✓ A isomeria óptica é classificada como “atividade
optativa”, com a justificativa de que “a compreensão
desse tipo de isomeria nem sempre é fácil, pois
exige certa habilidade de visualização espacial”.
(Página 41).
O assunto de isomeria óptica é de grande importância,
notadamente nas últimas décadas, tendo em vista a
descoberta de diversos compostos com aplicabilidade
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notável devido a presença de atividade óptica. Além disso,
a temática está presente nos principais e mais concorridos
exames vestibulares do país sendo, portanto, necessário
tratá-la como assunto fundamental e não complementar.
Em contrapartida, o Caderno do aluno apresenta
diversos links de sites para expandir o conhecimento dos
alunos e também promover o ensino com acesso
democrático às informações científicas; uma proposta de
intervenção na comunidade é colocada (página 32),
promovendo condições de alfabetização científica em
dimensão prática.

3. Avaliação quanto ao conteúdo de Química Orgânica
Conforme descrito até o momento, a apostila
apresenta elementos da Química Orgânica apenas no
terceiro bimestre da terceira série do Ensino Médio. Desta
forma, alguns pontos importantes são observados:
•

É ausente o conteúdo que apresenta cadeias orgânicas
mais complexas, transmitindo uma ideia simplista do
assunto. As maiores cadeias exibidas são as de
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estrutura geral dos lipídios, amido e glicose com baixa
variabilidade

de

funções

orgânicas

a

serem

identificadas.
• Não é apresentado, nem mesmo superficialmente,
conhecimentos sobre reações orgânicas de níveis
intermediário e complexo. Ressalta-se que noções
sobre reações orgânicas de nível básico são de
presença mínima.
• Nota-se, também, que não são apresentados conceitos
sólidos e definidos em relação aos objetos de estudo.
Existem poucos conceitos e pouco detalhamento
relativo a funções orgânicas, pouco relevando, por
exemplo, a aplicação dessas substâncias na indústria e
no cotidiano.
• É sugerido que, complementarmente, sejam explicadas
informações que na realidade, são indispensáveis para
um aprendizado efetivo.
Exemplo 1: Na página 17, o professor é direcionado a
ensinar os prefixos met-, et-, prop- e but- e menciona
que se o professor achar interessante pode mencionar
também outros prefixos. Ora, não se trata de um
Lilian Gomes Ramos
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acessório, mas sim de uma importante aquisição de
conhecimento que o professor indique a existência de
diversos prefixos relacionados ao número de carbonos,
sem esta informação a aprendizagem dessa temática é
insuficiente e superficial.
Exemplo 2: Na página 19, é sugerido que os alcenos,
alcanos, alcinos e alcadienos sejam associados dentre
os sufixos –ano, -eno, -ino e –dieno, assim como suas
estruturas. Porém, não se trata de sugestão acessória,
é um conceito fundamental à aprendizagem dos alunos.
• Algumas funções orgânicas, como por exemplo,
compostos

nitrogenados

mencionadas.

Pode-se

não

são

depreender

ao
que,

menos
por

formalidade, o professor informe e trabalhe com todas
as funções sem que seja necessário citá-las todas no
material didático. Porém, isso pode implicar que o aluno
conclua que, por não haver citação no Caderno do aluno
referente à essas funções, elas sejam de menor
importância e, portanto, não serão utilizadas na
formulação de exercícios de avaliação e de exames
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vestibulares. Desta forma, há prejuízo ao aluno na
consolidação de conhecimentos.
• Os métodos de separação, como fracionamento e
destilação,

poderiam

ser

mais

bem

explicados,

utilizando recursos tais quais figuras e tabelas.
Embora a temática de Química Orgânica do Caderno do
aluno seja, sobretudo, fontes de energia, basicamente o
petróleo, fato, que se deve a sua importância,
considerando seu valor comercial, sua utilidade e os
derivados que dele se podem obter, não há figuras
referentes aos processos de separação de suas frações,
embora no material seja descrito um fluxograma da
pirólise (destilação destrutiva) do carvão mineral, de
importância econômica secundária.
• As questões propostas para avaliação (página 43)
representam um método interessante de facilitar o
trabalho

do

professor

e,

apresentam

ainda,

a

característica de conter questões dissertativas e de
múltipla escolha de diversos vestibulares e exames
nacionais. Entretanto, o conteúdo contido no material
didático em questão, da maneira como é apresentado,
não fornece elementos suficientes para que essas
Lilian Gomes Ramos
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questões sejam respondidas com facilidade. Porém, é
importante salientar que a avaliação é sempre um local
de desafios e de reflexão para além do fundamental.
• Nas propostas de avaliações de recuperação contidas
na página 45, são permitidas consultas a cadernos,
anotações, resumos orientados e outras fontes de
pesquisa.

Verifica-se

que

as

questões

solicitam

basicamente definições e exemplos. Assim sendo,
existe risco ao pensar que a proposta, sob essas
condições, pode não oferecer um aprendizado efetivo,
já que a avaliação poderá ser pouco reflexiva ou tornarse reprodução mecânica dos conteúdos.
Os problemas encontrados no Caderno do aluno do
Programa São Paulo Faz Escola podem ser justificativos
de diversos professores da rede estadual para as
dificuldades de aprendizagem dos alunos, mas não a
única. Para Maldaner (2006), no ensino de Química, a
pouca aprendizagem dos alunos de educação básica,
soma-se ao despreparo dos professores, o sucateamento
de escolas, materiais didáticos, bibliotecas, laboratórios,
dentre outros itens. Mas, o material didático em questão
parece estar em descompasso com o sinalizado no
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currículo das escolas que, de um modo geral, ainda é
fundamentado em livros didáticos e, sobretudo em
resultados para exames vestibulares.

A consequência destes fatos pode ser verificada por
meio dos resultados de desempenho no ENEM das
Escolas Estaduais, que estiveram abaixo do nível nacional
em 2012, com 92% das Escolas da rede Estadual com
desempenho inferior à média nacional de 519,0.
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COMPREENDENDO A DISLEXIA
Nady Nei Lima Fernandes Cardoso

INTRODUÇÃO
A Dislexia é uma síndrome caracterizada por
problemas na leitura: ao ler o disléxico não interpreta bem
os códigos da escrita, podendo até mesmo não reconhecer
as palavras mais simples. Este transtorno aparece
nitidamente na fase escolar, geralmente durante a
alfabetização, sendo que os disléxicos têm um nível de
inteligência normal e até às vezes superior, além de grande
habilidade em determinadas áreas, porém por suas
dificuldades de aprendizagem resultam em uma
discrepância entre o seu potencial intelectual e seu
desempenho escolar.
A dislexia não é considerada uma doença, e sim
um padrão diferente ou um padrão de funcionamento
peculiar do cérebro para os processamentos linguísticos. O
que resulta na dificuldade do disléxico para associar o
símbolo gráfico, as letras, com o som que elas
representam, e organizá-los, mentalmente, numa
sequência temporal. Os adultos que tiverem feito um
tratamento adequado, terão desenvolvido estratégias que
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compensarão estas dificuldades, facilitando-lhes a vida
acadêmica.
A dislexia segundo estudos atinge em torno de dez
por cento da população mundial, ou seja, cerca de
setecentos milhões de pessoas são disléxicas no mundo.
E isso é o que levantou a minha duvida, o que é
dislexia, como identifica-la? Existe algum suporte ou
respaldo legal para o disléxico?
Com essas premissas realizei este trabalho com
objetivo de compreender a dislexia e o que pode ser feito
para auxiliar o disléxico em seu desenvolvimento.
DISLEXIA
O primeiro trabalho citado sobre dislexia foi citado
em 1872, por Reinhold Berlin, seguido por James Kerr em
1897. James Hinshelwood, em 1917, publicou uma
monografia sobre “Cegueira Verbal Congênita”, que
encontrara pacientes com inteligência normal e com
dificuldade para aprender a ler e escrever. Nesta época, a
visão era de que esse problema seria orgânico e,
possivelmente hereditário, sendo o predomínio maior em
meninos, do que em meninas.
No início do século XX, os psicólogos e
educadores se concentravam apenas no aspecto
pedagógico do problema dando pouca importância aos
transtornos específicos da linguagem. Ao mesmo tempo, a
classe médica ignorava a dislexia na sala de aula, o que
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contribuía para estabelecer uma grande lacuna entre a
recuperação das crianças e o seu problema.
Através de uma pesquisa realizada nos Estados
Unidos, em meados de 1925, constatou-se que a
dificuldade de ler, escrever e soletrar se constituíam nas
causas mais frequentes dos encaminhamentos realizados
para em unidades de saúde mental. E foi a partir daí, que
vários autores, começaram a estudar e descrever o
distúrbio. Oftalmologistas, norte-americanos, ajudaram a
identificar o distúrbio, alegando que: “Não são os olhos que
leem, mas o cérebro”.
Orton, entre 1928 e 1937, estudou famílias de
disléxicos e encontrou algumas alterações, como escrita
em espelho, e chamou a atenção para o aspecto genético.
Sugeriu que o fenômeno era provocado por imagens
competitivas nos dois hemisférios cerebrais devido a
falência em estabelecer dominância cerebral unilateral e
consistência perceptiva. Seguiram-se a ele vários outros
estudiosos interessados no assunto. (Rotta, 2006)
No Brasil foi criada, no ano de 1983, a Associação
Brasileira de Dislexia (ABD), com o objetivo de esclarecer,
divulgar, ampliar conhecimentos e ajudar os disléxicos em
sua dificuldade específica de linguagem. Se a dislexia for
diagnosticada e tratada adequadamente, o paciente pode
ter melhora de até 80%.
O que é dislexia?
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A definição mais utilizada, segundo a ABD é a de
1994 da International Dyslexia Association (IDA): “Dislexia
é um dos muitos distúrbios de aprendizagem. É um
distúrbio específico de origem constitucional caracterizado
por uma dificuldade na decodificação de palavras simples
que, como regra, mostra uma insuficiência no
processamento fonológico. Essas dificuldades não são
esperadas com relação à idade e a outras dificuldades
acadêmicas cognitivas; não são um resultado de distúrbios
de desenvolvimento geral nem sensorial. A dislexia se
manifesta por várias dificuldades em diferentes formas de
linguagem frequentemente incluindo, além das dificuldades
com leitura, uma dificuldade de escrita e soletração.”
Em 2003, o Annals of Dyslexia, elaborado pela
IDA, propôs uma nova definição: “Dislexia é uma
dificuldade de aprendizagem de origem neurológica. É
caracterizada pela dificuldade com a fluência correta na
leitura e por dificuldade na habilidade de decodificação e
soletração. Essas dificuldades resultam tipicamente do
déficit no componente fonológico da linguagem que é
inesperado em relação a outras habilidades cognitivas
consideradas na faixa etária.” Tal definição contou com a
participação de vários profissionais, entre eles: Susan
Brady, Hugh Catts, Emerson Dickman, Guinenere Éden,
Jack Fletcher, Jeffrey Gilger, Robin Moris, Harley Tomey e
Thomas Viall.
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O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais – DSM-IV (1995) caracteriza a dislexia como
comprometimento acentuado no desenvolvimento das
habilidades de reconhecimento das palavras e da
compreensão da leitura. O diagnóstico é realizado somente
se esta incapacidade interferir significativamente no
desempenho escolar ou nas atividades da vida diária
(AVD’s) que requerem habilidades de leitura. A leitura oral
no disléxico é caracterizada por omissões, distorções e
substituições de palavras e pela leitura lenta e vacilante.
Neste distúrbio, a compreensão da leitura também é
afetada.
Dislexia um fator neurológico
A maioria dos estudiosos aponta a dislexia como
um distúrbio neurológico.
Um trabalho de pesquisa foi desenvolvido onde a
neurologista inglesa Guinevere Éden, do Centro de
Investigação Neurológica de Georgetown, fez uma
pesquisa com cérebros de disléxicos na qual ela constatou
que uma das características comuns às crianças disléxicas
é a dificuldade em reconhecer em que direção os objetos
se movem. Por meio de exames de ressonância magnética
funcional, foi possível verificar que o cérebro de um
portador de dislexia é anatômico e fisiologicamente
diferente de uma pessoa que não sofre do distúrbio. De
acordo com ela, ficou claro que o hemisfério direito do
cérebro, não relacionado à linguagem, apresenta maior
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atividade do que o esquerdo. Para superar essa condição
é preciso aprender como compensá-la. (Fonte:
http://www.medsys.com.br/ultimas_not/noticias.php?cd_n
oticia=577)
O que vai de encontro com o que muitos
estudiosos dizem, como.
Fonseca (1995) coloca que a dislexia trata-se de
uma dificuldade manifestada na aprendizagem da leitura,
independentemente de instrução convencional, adequada
inteligência e oportunidade sociocultural. E, portanto,
dependente de funções cognitivas, que são de origem
orgânica na maioria dos casos.
Condemarim
(1986),
que
expressa
seu
pensamento sobre dislexia dizendo que é um conjunto de
sintomas reveladores de uma disfunção parietal (o lobo do
cérebro onde fica o centro nervoso da escrita), geralmente
hereditário, ou às vezes adquirida, que afeta a
aprendizagem da leitura num contínuo que se estende do
leve sintoma ao severo. É frequentemente acompanhada
de transtorno na aprendizagem da escrita, ortografia,
gramática e redação.
Conforme ressalta Myklebust (1987), a dislexia
representa um déficit na capacidade de simbolizar, começa
a se definir a partir da necessidade que tem a criança de
lidar receptivamente ou expressivamente com a
representação da realidade, ou antes, com a simbolização
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da realidade, ou poderíamos também dizer, com a
nomeação do mundo.
E Rotta (2006),onde, as diferenças estruturais
entre o cérebro das pessoas com dislexia e o das pessoas
sem dislexia concentram-se fundamentalmente no plano
temporal. Além da simetria incomum dos planos temporais,
o cérebro de leitores disléxicos tem alterações na
citoarquitetura e alterações do cerebelo e suas vias. Isso
ocorre provavelmente porque houve algum tipo de
agressão nos primeiros
Dislexia fator genético causado pelo gene DYXC1
Segundo publicação da Reuters(2006) O
gene DYXC1 pode ser um dos principais causadores da
dislexia, uma perturbação da aprendizagem que afeta
entre três e dez por cento da população mundial,
concluíram investigadores da Universidade de Helsinque,
Finlândia, e do Instituto Karolinska, na Suécia, que
associam os problemas no funcionamento deste gene ao
surgimento da perturbação. A principal conclusão dos
cientistas é que "a dislexia é um problema genético
complexo". A dislexia é a mais comum das perturbações
da aprendizagem nas crianças e no meio escolar é um
problema que se manifesta frequentemente, obrigando ao
acompanhamento especial dos alunos em causa. A
perturbação é sobretudo um problema do sexo masculino.
Estudos de prevalência da dislexia evidenciam que entre
70 e 80 por cento dos disléxicos são homens, apesar de
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dados mais recentes apontarem para uma equiparação
entre os dois sexos. A pesquisa realizada tinha como
objetivo encontrar as diferenças genéticas que estão na
origem da dislexia para chegar às suas causas e, a partir
daí, ajudar os disléxicos a ultrapassarem o problema com
mais facilidade.
A equipe responsável pela pesquisa foi
coordenada por Juha Kere focou-se em uma família cujo
pai teve “profundas dificuldades em ler e escrever na
escola", mas que hoje é um adulto empregado e cujos três
filhos sofrem do mesmo problema. Depois, 20 famílias
finlandesas sem qualquer relação entre si foram
comparadas, tendo no seu seio 58 pessoas disléxicas e 61
sem qualquer problema de aprendizagem.
A família número 1 foi alvo de testes e
detectou-se que o gene DYXC1 estava fendido e noutra
família identificou-se um "sinal stop", como descrevem os
investigadores, no mesmo gene. A anomalia faz com que
as células cerebrais produzam uma versão mais limitada
da proteína do gene, única do género. Assim, "concluímos
que o DYXC1 deve ser visto como um gene candidato (na
origem) da dislexia de desenvolvimento", escrevem os
cientistas na "Proceedings of the National Academy of
Sciences", onde o estudo foi publicado.
Ao que parece, por trás desses problemas
específicos de aprendizagem, existe sempre um fator
biológico, hereditário, isto é, há uma disposição natural de
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a mesma dificuldade ocorrer em outros membros da
família. Coll (1995) descreve isso dizendo que quando
falamos de problemas de linguagem, não podemos nos
esquecer de buscar no ambiente social da criança todos os
dados que nos permitam compreender melhor as
dificuldades que esta apresenta.
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A TRANSFORMAÇÃO DO JOGO
TRADICIONAL

Dayane Freitas de Souza

O jogo tem mudado muito no decorrer do século, por
isso a importância de registrar os jogos tradicionais e trazêlos de volta.
Adriana Friedman realizou uma coletânea minuciosa
obra de depoimentos de adultos que contam memória de
sua infância, de pesquisa de campo, pesquisa de
documentos bibliográficos e trabalhos acadêmicos,
levantamento de folcloristas, jornalistas e escritores,
depoimentos de crianças, professores e outros indivíduos
que passaram a infância em diferentes contextos,
materiais, em instituições, culturais, educacionais, museus
e outros.
Reuniu cerca de trezentos jogos tradicionais na
cidade de São Paulo, entre 1900 e 1990. O trabalho foi
ampliado e hoje tradicionais brasileiros.
Dentre as razões mais significativas, dos jogos
tradicionais terem mudado no decorrer do século,
destacam-se a redução do espaço físico, por conseqüência
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do crescimento das cidades; a redução do espaço
temporal, tanto na escola quanto na família; o grande
espaço que a televisão ocupa no cotidiano infantil; o
crescimento da indústria de brinquedos; a influência da
propaganda que contribui para o consumo e a entrada de
brinquedos industrializados no mundo infantil.
A institucionalização da Educação contribui para
alterar de forma significativa o jogo: o ambiente natural foi
substituído pelo oficial, o chamado “jogo-livre”, passa a ser
considerado não produtivo.
As
condições
de
modernidade,
citadas
anteriormente, transformam a forma de brincar e os tipos
de jogos.
Antigamente, a atividade lúdica era partilhada por
adultos e crianças. As crianças eram indiretamente
incluídas nos jogos e festividades por adultos.
Coma modernização as relações das crianças foram
transformadas significativamente e a atividade lúdica
transformou-se em trabalho para as crianças.
“(...) Como seria bom se voltassem os carrinhos de
rolimã,
Os diabolôs, as pernas de pau (...), os telefones de
lata,a

Dayane Freitas de Souza

1923

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

Amarelinha, o caracol (...), folguedos nossos de uma
cultura
Coberta de encantos e de prazer (...)”
(Fanny Abramovich, o estranho mundo que se
mostra à criança).
Assim, como outras manifestações da cultura, os
jogos sofrem transformações por não estarem registrados
de forma escrita, por ser transmitidos de forma expressiva,
verbal ou gestual, de uma geração para outra.
Compreendendo bem a natureza dos jogos
tradicionais é possível revivê-los, transformando-os às
condições contemporâneas.

1 O Jogo Tradicional e a Educação
A escola é um elemento de transformação da
sociedade; sua função é contribuir, junto com outras
instâncias da vida social, para que essas transformações
se efetivem.
A educação deve privilegiar o contexto sócioeconômico e cultural, considerando as crianças como
seres sociais, os valores e a bagagem que elas já têm.
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As atividades que as crianças estão realizando na
escola têm um tratamento compartimentado; uma hora
determinada para trabalhar coordenação motora, outra
para brincar sob a orientação do professor, outra para
brincadeira não direcionada, e assim por diante.
A educação deve instrumentalizar as crianças de
forma a tornar possível a construção de sua autonomia,
criticidade, criatividade, responsabilidade e cooperação.
Vygotsky, que se aprofundou no estudo do papel
das experiências sociais e culturais a partir da análise do
jogo infantil, afirma que no jogo a criança transforma, pela
imaginação, os objetivos produzidos socialmente.
No jogo, a criança pode experimentar tanto as
convenções estipuladas pela sociedade como as variações
dessas convenções.
O jogo oferece muitas vezes, a possibilidade de
aprender sobre conflitos, negociação, lealdade e
estratégias, tanto de cooperação como de negociação.
Claparede (1956, p. 435-438), embora tenha
consciência da natureza livre do jogo e a dificuldade lógica
de propor o jogo educativo, comenta que “todos os jogos
por sua própria essência educativos (...). o autor pondera a
importunidade de intervir no jogo livre, mas acredita que
feito com habilidade poderá auxiliar uma criança a
conseguir realizar os fins que estão na sua própria mente.”
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A utilização dos jogos tradicionais faz tanto sentido
quanto querer revivê-los. Eles constroem atividades de
crescimento no sentido real.
O jogo é a atividade essencial das crianças, portanto
deve ser utilizado enquanto meio para atingir os objetivos
de ensino.
Deve-se destacar o papel que o jogo tradicional tem
como instrumento para o desenvolvimento das
capacidades físicas, motoras, sociais, afetivas e cognitivas
e lingüísticas nas crianças.
A linguagem, na forma de representação verbal é
básica no processo de desenvolvimento, é uma forma de
se comunicar e de se expressar, portanto um meio de
interagir socialmente. Por meio da linguagem é possíveis
desenvolver a memória, a imaginação e a criatividade e
muito especialmente, passar do pensamento concreto para
o abstrato. O jogo está intimamente relacionado a esta
representação
simbólica,
reflete
e
facilita
o
desenvolvimento desta representação.
A afetividade é uma constante no processo de
construção do conhecimento. A medida que a criança se
desenvolve e interage com o meio e com o grupo, sua
identidade, sua auto-imagem positiva, sua personalidade é
desenvolvida. No jogo pode ser comprovada a sua
importância dos intercâmbios afetivos das crianças entre
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elas ou com adultos significativos (adultos e professores).
O jogo é uma janela da vida emocional.
O desenvolvimento físico-motor está relacionado, a
necessidade da criança expandir seus movimentos o que
é essencial para o seu desenvolvimento integral. Essa
construção não depende somente de recursos biológicos e
psicológicos, mas também das condições do meio
ambiente no qual a criança vive (J. Batista Freire,
Educação de corpo inteiro). O jogo tem papel fundamental
para o desenvolvimento físico-motor, e deve ser
aproveitado num trabalho integrado com outras áreas de
desenvolvimento.
O desenvolvimento moral é igualmente um processo
de construção, que vem do interior. As regras do exterior
são adotadas como regras da criança, quando ela a
constrói de forma voluntária, sem pretensões. Os jogos
constituem sistemas complexos de regras; as regras
morais foram recebidas pelas gerações anteriores de
adultos, enquanto os jogos sociais comportam regras
elaboradas pelas crianças. No jogo ocorre a união da
cooperação e autonomia.
As áreas de desenvolvimento foram analisadas
separadamente para melhor caracterizá-la, porém no ser
humano elas se encontram integradas, não sendo possível
isolá-las uma das outras.
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Um exemplo que ajuda a ilustrar a utilização, do jogo
como instrumento metodológico é a Amarelinha, jogo muito
popular entre as crianças.
Durante o desenvolvimento desse jogo é possível
obter um diagnóstico do estagio de desenvolvimento das
crianças, das habilidades físico-motoras, o grau de
interesse e participação. É muito significativa a quantidade
e qualidade de informações que podem ser destacadas a
partir da observação de um jogo tão comum como o jogo
de amarelinha.
2 O Jogo
Desenvolvidas

de

Amarelinha

e

as

Áreas

- Número de participantes: duas, três ou mais.
- Regra tradicional: seguindo traços feitos no chão,
cada criança terá sua vez de pular. A criança deve jogar
uma pedrinha, começa pelo numero um. Não se pode por
o pé na quadra que estiver a pedra. Na volta deve pegar a
pedra.
- Áreas desenvolvidas: física-motora: é necessária
destreza corporal para pular alternando um e dois pés
dentro do espaço delimitado; cognitiva: conceitos
matemáticos: numerais, seqüência, ordem dos pulos e
jogadas, noção espacial, noção de começo, meio e fim;
afetiva: as crianças lidam coma espera de sua vez
(paciência, autocontrole), expectativa de melhorar seu
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desempenho; social: ao pular paralelamente as crianças
têm a oportunidade de comprar. Há competição de troca.
Em relação ás regras: pode ser simples no começo, até
outras possibilidades mais complexas, adaptadas a faixa
etária.
Ao pensar na aplicação de um jogo específico para
trabalhar, por exemplo, as noções espaciais ou físicas, ou
ainda coordenação motora fina, o jogo de bolinhas de gude
é muito interessante. Podemos classificá-lo como sendo
um jogo de regras. Existem inúmeras maneiras de jogar
bolinha de gude. Embora seja simples, essa brincadeira
tem muitas funções úteis, como a aprendizagem de
algumas regras morais, noções de espaço e tempo,
trabalho com noções de matemática e física, socialização
através da cooperação e competição. Contribui também
para o desenvolvimento cognitivo, físico e motor. No plano
afetivo, podem ser observadas diversas atitudes nas
crianças.
Assim como a amarelinha e o jogo de bolinhas de
gude, outros jogos podem ser analisados.
3 O Jogo de Amarelinha e suas variações
São muitas as variações dessa brincadeira, que
dizem ter origem nos soldados da Roma Antiga. Os
desenhos, as regras e os objetos usados para jogar nas
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casas (pedrinha, casca de banana ou chinelo) também
mudam bastante. A Amarelinha é uma brincadeira que tem
nomes diferentes conforme a região do país: no Sul, é
chamada de sapata; no Nordeste, é conhecida como
academia ou cademia; no Norte, é chamada de macaca;
no Sudeste, pode ser também usado o nome de maré. Vale
ressaltar que os próprios brincantes, ou seja, as crianças criam
e transformam as regras conforme vivenciam a brincadeira. O

Mapa do Brincar é uma iniciativa da "Folhinha", suplemento
infantil do jornal Folha de S.Paulo, cuja primeira versão do
projeto foi lançada em maio de 2009, reúne diversas
variações da brincadeira, por região com explicações de
como se brinca e vídeos das próprias crianças realizando
a brincadeira em suas respectivas regiões.
PESQUISA EMPÍRICA COM PROFESSORES

A pesquisa foi realizada com trinta professores e
cinco instituições públicas diferentes de Educação Infantil
e Ensino fundamental I, no município de São Paulo.
Dentre os professores entrevistados, todos
demonstraram conhecer os Jogos Tradicionais, conforme
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relatado na terceira pergunta da pesquisa. Os professores
da Educação Infantil, observam que na brincadeira livre
estão presentes as brincadeiras cantadas, os jogos de
perseguição, pular corda e os jogos simbólicos,
principalmente nos alunos de menor faixa etária (de 0 a 3
anos).
Já os professores do Ensino Fundamental,
relataram que com seus alunos prevalecem, brincadeiras
onde simulam lutas, jogos de competição, futebol, etc.,
descritas na quarta pergunta da pesquisa.
As brincadeiras que os professores aprenderam
com seus alunos, demonstram as transformações que os
Jogo Tradicionais sofreram ao longo do tempo, em relação
ao conteúdo (por exemplo, às letras de algumas
brincadeiras cantadas), porem a forma prevaleceu.
Ao ensinar alguma brincadeira tradicional para os
alunos, os professores de Educação Infantil, observaram
interesse e envolvimento por parte dos alunos. No Ensino
fundamental, na maioria dos casos, os alunos
demonstraram pouco ou nenhum interesse, descritos na
quinta pergunta.
Apesar
dos
professores
reconhecerem
a
importância dos Jogos Tradicionais, no desenvolvimento
dos alunos, estes jogos não estão presentes no Projeto
Pedagógico das escolas nas quais trabalham, aparecem
de forma esporádica, sem objetivos. Em algumas escolas
Dayane Freitas de Souza
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de Ensino Fundamental, as brincadeiras ocorrem somente
nos horários de Educação Física.
O jogo tradicional está mais presente nas
instituições de Educação Infantil, sendo que nas escolas de
Ensino Fundamental, estão presentes os jogos com fins
apenas educativos específicos.

CONCLUSÃO

Foi concluído que para formar esses seres criativos,
críticos e aptos para tomar decisões, um dos requisitos é o
enriquecimento do cotidiano infantil com a inserção de
contos, lendas, brinquedos e brincadeiras. Os Jogos
Tradicionais Infantis constituem um material muito rico para
a preservação da nossa cultura e do nosso folclore, sendo
um reflexo da cultura local.
Assim como outras manifestações, da cultura
popular de um país, os jogos sofrem constantes
transformações. Poe não estarem registrados de forma
escrita, e por serem transmitidos de forma verbal ou
gestual de uma geração pêra outra, eles correm o risco de
desaparecer.
Professores,
educadores,
pais
tem
a
responsabilidade de “salvar” os jogos tradicionais. Não
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deixá-los ficar esquecido. Vários desses jogos diminuíram
mas não desapareceram, persistiram e não precisam ser
“ressuscitados”, porque não morreram, como bolinha de
gude, corda, amarelinha, etc.
Os educadores precisam avançar no caminho do
conhecimento do Jogo Tradicional, das manifestações
folclóricas, da cultura e do desenvolvimento infantil,
utilizando os jogos, que geralmente surgem em situações
espontâneas nos grupos de crianças, como instrumento
para atingir os objetivos de ensino.
Esses jogos dão prazer ás crianças, são partes da
cultura lúdica infantil, podem servir para diagnosticar
necessidades e interesses das crianças, contribuem para
o desenvolvimento da inteligência e aprendizagem
específica.
Algumas instituições, privilegiam os aspectos
didáticos excluindo elementos caracterizadores da cultura
do país como a multiplicidade de brincadeiras oferecidas
pelo folclore infantil. As instituições que incluem o jogo
espontâneo no currículo incentivam a criatividade.
Os
jogos
tradicionais
apresentam
ricas
possibilidades educacionais, por isso, educador deve
definir previamente em função das necessidades e dos
interesses do grupo e segundo seus objetivos, qual é o
espaço de tempo que o jogo ocupará em suas atividades.
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É papel da escola garantir espaços para atividades lúdicas,
tanto em sala de aula como ao ar livre.
Um dos caminhos possíveis para resgatar o jogo é
valorizar o material que temos na comunidade, no bairro,
na escola, promovendo por exemplo encontro de pais, avós
e filhos para ensinar brincadeiras, construir e expor
brinquedos de sua infância.
Obviamente existem várias diferenças entre os
jogos infantis do começo do século e da criança do dia de
hoje. A televisão e a tecnologia dos brinquedos modernos
mudaram a brincadeira infantil. A criança está mais voltada
para o brinquedo-objeto e hipnotizada com a “telinha” e
suas mensagens. A falta de espaço e segurança nas ruas
também modificaram brincadeiras.
O Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil, diz que os jogos e as brincadeiras propiciam a
ampliação dos conhecimentos infantis por meio da
atividade lúdica. Por isso, é fundamental que a escola veja
as brincadeiras como algo sério que deve ser utilizado por
todo o currículo escolar.

ANEXOS

Anexo I. Pesquisa Empírica com Professores
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Nome (opcional)
______________________________________________
_________________
Idade para a qual leciona
______________________________________________
_________________
Você trabalha em instituição publica ou privada?
______________________________________________
_________________
O que você entende por Jogos e/ou Brincadeiras
Tradicionais?
______________________________________________
______________________________________________
__________________________________
Ao observar seus alunos brincando livremente, que
tipos de brincadeiras são mais freqüentes?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Você já ensinou alguma Brincadeira/Jogo
Tradicional para seus alunos? Como foi o envolvimento do
grupo? Já aprendeu alguma com eles?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________
Com que freqüência, e em que momento o
Jogo/Brincadeira Tradicional aparece nas suas aulas?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
KISCHIMOTO, Tizuko Morchida. Jogos Tradicionais
Infantis: O Jogo, a criança e a educação.
Petrópoles.ed.Vozes, 1993.

Dayane Freitas de Souza

1936

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

O Jogo e a Educação Infantil. São Paulo. Ed. Pioneira,
2002 FRIEDMANN, Adriana. Brincar: Crescer e
Aprender. O Resgate do Jogo Infantil. Ed. Moderna
“Brasil 500 anos. Brincadeiras”. Folha de São Paulo, 16
de abril de 2000. Encarte especial de jornal.
PRÁTICAS DE ENSINO de educação física – PEEF
1.Produção: NET Núcleo de Educação e Tecnologia da
fundação Hermínio Hometto. Araras/SP. 1 fita de vídeo
(1h e 10 min) VHS, son., color.
DOIS CORAÇÕES e qautro segredos. Texto: Beto
Adreeta e Liliana Lacocca. Dir Wanderley Piras. Com a
Cia da Tribo. Teatro 60 min. São Paulo. Centro Cultural
São Paulo. 2005
FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala. Brasília:
Ed. Universidade de Brasília, 1963. 12ª edição
brasileira, 13ª edição em língua portuguesa.
https://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/amar
elinha/

Dayane Freitas de Souza

1937

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Giane Borges Firmiano

INTRODUÇÃO
O brincar é uma ferramenta bastante utilizada e
muito estudada por vários pesquisadores e profissionais,
principalmente na área da Educação Infantil. Nesse
contexto, ela é analisada enquanto recurso para estimular
o desenvolvimento das crianças no processo de ensino e
aprendizado.
Brincar é criar, imaginar, interagir com o outro. No
ato da brincadeira a criança se desenvolve e constrói sua
coordenação motora, promovendo socialização e interação
com as outras crianças e com o mundo.
O brincar é a primeira linguagem da criança, a
partir das atividades lúdicas é que ela irá se desenvolver
provocando seu processo de socialização, comunicação e
construção de pensamentos. O brincar é algo natural no
cotidiano das crianças, pois se define como criativo,
prazeroso, espontâneo e sem nenhum comprometimento.
O brincar caracteriza-se como uma forma de expressão
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criativa e promotora de conhecimento, vivenciada pela
criança desde seu nascimento.
Quando a criança brinca não se preocupa com a
obtenção de resultados e muito menos com as opiniões
que a cercam. O objetivo maior das crianças é justamente
satisfazer seus desejos e suas fantasias. Para Kishimoto,
ao brincar, a criança não está preocupada com os
resultados. É o prazer e a motivação que impulsionam a
ação para explorações livres. A conduta lúdica, ao
minimizar as consequências da ação, contribui para a
exploração

e

a

flexibilidade

do

ser que

brinca...

(KISHIMOTO, 2010, p. 143).

Segundo a autora,
Em “Os brinquedos e brincadeiras na
creche”, Kishimoto (2010) lista as condições
para acontecer o brincar: aceitação do
brincar

como

um

direito

da

criança,

compreensão da importância do brincar para
a criança, vista como um ser que precisa de
atenção e carinho, que tem iniciativas,
saberes, interesses e necessidades.
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A brincadeira também é um lugar de diversidade:
todos podem brincar, cada um com o suas possibilidades,
pois não há um produto único ou correto na brincadeira.
Diferentes tradições culturais têm modos de brincar que
desenvolvem conhecimento de si, do mundo e de
narrativas.
Nesse sentido, Vygotsky (1998) descreve que a
brincadeira e, especialmente, os jogos de “faz-de-conta”
são considerados como espaços de construção de
conhecimentos pelas crianças, na medida em que os
significados que ali transitam são apropriados por elas de
forma específica.
A brincadeira é a atividade principal da infância.
Essa afirmativa se dá não apenas pela frequência de uso
que as crianças fazem do brincar, mas principalmente pela
influência que esta exerce no desenvolvimento infantil.

Vygotsky (1998) ressalta que a brincadeira cria as
zonas

de

desenvolvimento

proximal

e

que

estas

proporcionam saltos qualitativos no desenvolvimento e na
aprendizagem infantil.
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Como afirma o Currículo Integrador da
Infância Paulistana (São Paulo, 2015 a). “
brincar é uma linguagem de expressão por
meio da qual as crianças
aprendem e expressam o que
aprendem sobre o mundo das coisas e das
relações humanas, constroem e
transformam sua personalidade e sua
inteligência” ( São Paulo, 2015, p.60). No
brincar, as crianças expressam e
comunicam suas experiências, reelaboramnas, reconhecendo-se como sujeitos
pertencentes a determinado grupo social e a
um contexto cultural.

Por meio das brincadeiras, aprendem sobre si
mesmas, sobre homens e mulheres e as suas relações
com o mundo, sobre os objetos e seus significados
culturais do meio em que vivem.
É brincando que a criança constitui seu eu,
expressa seus desejos e suas vontades, sendo assim,
quanto maiores forem às oportunidades oferecidas a essas
crianças para brincar, mas fácil será seu desenvolvimento.
A justificativa para a realização deste artigo se dá
pela

importância

que

o

brincar

representa

no
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desenvolvimento cognitivo, psíquico, emocional e integral
da criança.

A CRIANÇA: CONTEXTO HISTÓRICO
Uma das características da definição, exposta
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a criança, a
trata como um sujeito histórico, confirmando assim as
alterações significativas deste conceito ao longo da
história, conforme se vê:
Sujeito histórico e de direitos que nas
interações, relações e práticas cotidianas que vivencia,
constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina,
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra,
questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a
sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2010, p. 12).
Nesse sentido, compreender como as crianças
eram tratadas, analisar a infância do ponto de vista
histórico, contribui bastante para entender como ela é vista
nos dias atuais. Vale ressaltar que nem sempre a criança
era vista como um ser que estava na sua fase inicial de
desenvolvimento e que, por essa razão, precisa brincar.
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Segundo Uchôa (2006), o sentimento de cuidar em
relação à criança na época medieval não era cultivado
pelos adultos, na verdade não existia. Quando a criança
não necessitava mais dos cuidados e presença constante
dos pais era considerado como estando na fase adulta,
passando a conviver com os adultos em seus hábitos
normais, como reuniões e festas. Nos dias atuais seria
preocupante se esta afirmação fosse aplicada, uma vez
que a criança precisa de cuidados específicos que
garantam o seu desenvolvimento para passar por todas as
fases de transição até sua formação.

A partir do momento que essa criança
tenha a capacidade de agir como adulto, o mesmo ganhava
a sua identidade, tal fato é reforçado por Caldeira (2010),
onde ele afirma que crianças que conseguiam atingir uma
certa idade não possuíam identidade própria, pois só
conseguiam isso quando fizessem coisas semelhantes
àquelas realizadas pelos adultos, com as quais estavam
misturadas.

De acordo com Ariès (1981), as pessoas

se divertiam com a criança pequena como um animalzinho,
uma espécie de macaquinho. Caso ela morresse, como
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muitas vezes acontecia, alguns podiam ficar entristecidos,
mas a regra geral era não fazer muito caso, pois outra
criança logo a substituiria. A criança não chegava a sair de
uma espécie de anonimato.
Segundo Ariès (1981) as crianças eram vistas
como um ser sem muita atenção e cuidados, inserido como
um objeto em determinados ambientes.
As crianças recebiam tratamentos diferentes diante
do seu gênero, esse fato pode ser exemplificado por
Heywood (2004) que afirma que na Bretanha do século XIX
a chegada de uma criança do sexo masculino era saudada
com três badaladas de um grande sino, enquanto a
chegada de uma criança do sexo feminino era saudada
com apenas duas badaladas e de um sino pequeno.
Esses pensamentos apresentados relatando a
evolução do conceito de criança e suas situações para
cada época levam a entender que nesta época a infância
era desconhecida, que as crianças não eram tratadas
como crianças e sim como um ser que independentemente
da idade, tamanho e gênero deveria seguir as culturas do
ambiente no qual estavam inseridos.
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No século XIII, os modos de pensar e sentimentos
das crianças eram considerados anteriores à razão e aos
bons costumes. Os adultos eram responsáveis por
desenvolver nelas o caráter e a razão.
Ao invés de procurar entender e aceitar as
diferenças e semelhanças das crianças, a originalidade de
seu pensamento, pensava-se nelas como páginas em
branco a serem preenchidas, preparadas para a vida adulta
(CALDEIRA, 2010).
A partir deste momento a criança era vista como
um ser que deveria ser moldado pelos adultos, seguindo
talvez as características e costumes dos seus pais.
Somente a partir dos séculos XV, XVI e XVII foi
reconhecido que as crianças precisavam de tratamento
especial, um tipo de isolamento antes que pudessem
integrar o mundo dos adultos.
Diante das discussões é possível ressaltar que houve
uma mudança de conceitos conforme o tempo foi
passando, sendo que a criança começou a ser vista como
criança e a infância surgiu como uma fase necessária para
torná-las adultos.
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A mudança de paradigma no que se refere ao
conceito de infância está diretamente ligada com o fato de
que as crianças eram consideradas adultos imperfeitos.
Sendo assim, essa etapa da vida provavelmente
seria

de

pouco

interesse.

“Somente

em

épocas

comparativamente recentes veio a surgir um sentimento
de que as crianças são especiais e diferentes, e, portanto,
dignas de ser estudadas por si sós” ( HEYWOOD, 2004,
p.10). Como pudemos perceber, a maneira como a
infância

é

vista

atualmente

é

consequência

das

constantes transformações pelas quais passamos, e que
é de extrema importância nos darmos conta destas
transformações para compreendermos a dimensão que a
infância ocupa atualmente.

A EDUCAÇÃO INFANTIL SURGIU POR UMA
NECESSIDADE
A

Educação

Infantil

surgiu

a

partir

da

necessidade de cuidar da criança, no período da
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Revolução Industrial, com a inserção das mulheres ao
mercado de trabalho.
As creches tinham o caráter assistencialista,
desvinculado do educar, apenas ligado ao cuidar. A partir
da década de 1980, inicia-se o processo de valorização da
Educação Infantil.
Nesse período, ocorreram estudos e pesquisas
com a finalidade de discutir a importância da creche e da
pré-escola. Por meio de reivindicações, movimentos
sociais, discussões em fóruns, entre outros, chegou-se à
questão da universalização da Educação, como direito de
todos.
Em

consequência

desse

processo

de

valorização da Educação Infantil, foram sancionadas
diversas leis com a intenção de fazer valer a importância
de

cuidar

e

educar

de

maneira

indissociável,

contemplando, assim, o desenvolvimento integral da
criança.
A primeira lei que trata da Educação Infantil, foi
promulgada na Constituição de 1988, na qual aparece da
seguinte forma:
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Art. 205. A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração

da

sociedade,

visando

ao

pleno

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Art. 208. O dever do Estado com a
educação será efetivado mediante a garantia de: I educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos
17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua
oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso
na idade própria; IV - Educação Infantil, em creche e préescola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
No ano de 1990, foram reafirmados os direitos
constitucionais em relação à Educação Infantil, através do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O art. 54, IV, do ECA previa que as crianças de 0 a 6
anos de idade deveriam ter direito de atendimento em
creche e pré-escola. Em 1994, foi publicado o documento
Política Nacional de Educação Infantil, que determinou um
aumento no número de vagas voltadas para a Educação
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Infantil, garantindo maior qualidade no atendimento às
crianças, com a capacitação dos profissionais dessa área.

Com a promulgação da Emenda Constitucional em
1996, foi criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB). O artigo 62 foi o primeiro a estabelecer que o
profissional da Educação Infantil deveria ter uma formação,
conforme descrito abaixo.
Art. 62. A formação de docentes para atuar na
educação básica far-se-á em nível superior, em curso de
licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o
exercício do magistério na Educação Infantil e nos cinco
primeiros anos do ensino fundamental, oferecida em nível
médio, na modalidade normal (BRASIL, 1996).
Na LDB foi dado um destaque inédito à Educação
Infantil, tratando na Seção II, do capítulo II (Da Educação
Básica), os seguintes termos:
Art. 29 A Educação Infantil, primeira etapa da
educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento
integral da criança até os seis anos de idade, em seus
aspectos

físico,

psicológico,

intelectual

e

social,

complementando a ação da família e da comunidade.
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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 crianças de quatro
a seis anos de idade.
Art. 31 Na Educação Infantil a avaliação far-seá

mediante

acompanhamento

e

registro

de

seu

desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo
para o acesso ao ensino fundamental (BRASIL, 1996).

O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei Nº
13.005, de 25 de junho de 2014, estabelece as diretrizes,
metas e estratégias da educação, conforme abaixo.
O artigo 2º diz que as diretrizes são: a
erradicação do analfabetismo, a universalização do
atendimento escolar, a superação das desigualdades
educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na
erradicação de todas as formas de discriminação, a
melhoria da qualidade da educação e a valorização dos
(as) profissionais da educação (BRASIL, 2014).
A meta do PNE é universalizar a Educação Infantil
na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco)
anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em
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creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta
por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da
vigência do PNE.
Esse documento estabelece como estratégia,
preservar as especificidades da Educação Infantil na
organização

das

redes

escolares,

garantindo

o

atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de
idade em estabelecimentos que atendam a parâmetros
nacionais de qualidade e, a articulação com a etapa escolar
seguinte, visando ao ingresso do (a) aluno (a) de 6 (seis)
anos de idade no ensino fundamental.
Retroceder às conquistas do discurso da lei não é mais
opção da sociedade. Todavia, avanços legislativos são
necessários e urgentes a fim de garantir que todas as
crianças tenham acesso de qualidade e consigam
permanecer no espaço-tempo da educação, tendo suas
especificidades consideradas em

seu

processo

de

desenvolvimento.
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CRIANÇA AFRODESCENDENTE E A
CONSTRUÇÃO DE SUA IDENTIDADE NA
ESCOLA

Valéria Oliveira Ferreira de Jesus

Ainda no útero a identidade da criança já está sendo
formada, devido à forte ligação entre a mãe e o bebê. A
criança sofre a influência dos pais diretamente. Mas, toda
a sua ancestralidade irá influenciar na identidade que está
sendo construída, mesmo que inconscientemente, pois, a
cultura de seus antepassados está inserida em seu
cotidiano, como também o contexto social. Para as
crianças, o que vale é o exemplo e as experiências vividas,
elas irão espelhar suas próprias atitudes em seus pais e
nos modelos de outros adultos. Neste sentido, cada
elemento que a criança encontra no decorrer de sua vida
poderá deixar alguma marca em sua história. Nenhum ser
humano está completamente livre de preconceitos, porém,

Valéria Oliveira Ferreira de Jesus

1955

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

se a criança cresce em uma família onde esses assuntos
são ignorados, ou é ensinada de forma distorcida, a criança
tende a crescer com essa ideia ligada a sua moral e suas
atitudes.
O papel da escola como instituição educadora é
assegurar que as diferenças de etnia, religião, gênero e
classe social sejam respeitadas e também o acesso a
todas elas em um sinal de reconhecimento, mostrando que
não há uma melhor ou superior que a outra. Cabe à escola
propiciar experiências socializadoras de que somente a
família não é capaz, pois a criança terá um contato com
diferenças que não existem no seu grupo familiar. A escola
deve apropriar-se de sua própria identidade, para então
poder lidar com a identidade de seus alunos, o que também
é um processo complexo devido às muitas identidades que
lhe são atribuídas. A identidade burocrática, que a
legislação impõe, e a identidade idealizada, que é como a
própria escola se vê. Surge então a necessidade de
trabalhar a questão dos limites entre o individual e o social,
respeitando sua singularidade e individualidade. A escola
é um grande agente influenciador na construção da
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identidade em todos os aspectos que a compõem:
professores, alunos, os livros, atividades realizadas e até
mesmo a decoração das salas e corredores do ambiente
escolar. O silêncio pedagógico que muitas vezes a criança
negra sofre no contexto escolar como, por exemplo, a
exclusão da história de luta dos negros, a ascensão do
ideal da cultura branca, torna difícil para essa criança negra
se reconhecer em qualquer modelo que a escola apresente
e

isso

pode

reconhecimento

gerar
positivo

sensação
das

de

exclusão.

diferenças

deve

O
ser

estimulado desde os primeiros anos de vida. E esse é
também o papel da escola, desde as séries iniciais, porém,
a questão racial na maioria das vezes é simplesmente
ignorada. Cavalleiro defende a noção de que os temas
etnia e racismo são muito pouco, ou quase nada, discutidos
nas escolas, o que impede uma boa relação étnica entre
os indivíduos ali presentes. Ignorar essa existência das
diferenças raciais pode passar duas ideias, e todas elas
negativas. A primeira é de que se não é falado, é porque
não é algo que valha a pena ser discutido, e a segunda, a
de que a etnia negra é de fato inferior, portanto, não precisa
ser mencionada. O sistema formal de educação é, muitas
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vezes, desprovido de elementos propícios à identificação
positiva de alunos negros com o sistema escolar.
A ideologia do branqueamento surge mesmo nos livros
didáticos, onde, os negros são pouco representados e
quando acontece, são colocados em papéis de pouco
destaque ou imagens negativas, reforçando estereótipos,
e impedindo uma educação inclusiva e democrática. Essas
representações atribuem ao negro sempre o papel de
empregado, ou o de escravo, mas nunca em uma situação
de poder ou destaque o uso frequente dessa imagem
passa uma mensagem para a criança negra: aquele é o
único papel que ela será capaz de exercer. É preciso que
as

escolas

desenvolvam

ações

pedagógicas

que

combatam o racismo, o preconceito e as discriminações.
Mesmo na Educação Infantil, são expressivos os
elementos

de

racismo,

sejam

eles,

os

materiais

pedagógicos ou noções deturpadas de identidade e
expressividade, assim como valores culturais da população
africana. É preciso que haja maior sensibilidade por parte
das escolas em investir na formação de seus professores
sobre diversidade étnica-cultural, para que a prática do
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silêncio seja substituída pela prática do reconhecimento, e
que os professores saibam lidar com a temática da
construção da identidade afrodescendente, principalmente
na Educação Infantil, que é onde se dá a base para a
formação de um indivíduo, utilizando de todos os materiais
disponíveis para isso.
O fato de a identidade ser construída e moldada nas
relações sociais faz-se necessário que essas relações
sejam vistas com muito cuidado, sempre levando em conta
as influências e marcas que a criança poderá interiorizar
por meio delas. Por esse motivo, o papel do professor
nessa fase é de extrema importância, pois, caberá a ele
mediar o processo da construção de identidade e saber
lidar com os obstáculos que surgirão. O educador atuante
nessa fase deve promover situações em que a criança
reconheça suas particularidades, mas que saiba conviver
com as particularidades das outras crianças. Não apenas
a formação deve ser considerada, mas também a postura
do professor em sala de aula. Esse deve estar sempre
disposto a trabalhar para alcançar todas as crianças com
as quais trabalha diariamente, sem as diferenciar por
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qualquer aspecto, procurando ser o exemplo moral e ético
de que a criança precisa. As crianças nem sempre
percebem quando ocorre uma situação de discriminação
entre os próprios professores, porém, isso não significa que
essa discriminação sofrida não possa ser assimilada em
estereótipos negativos, seja pela criança negra ou branca.
Na ideologia da democracia racial, muitas vezes é negada
a existência do racismo por parte dos professores, pois
eles não falam sobre o assunto. Mas ignorar o assunto não
faz com que ele deixe de existir e, menos ainda, não
impede que a criança negra sofra discriminações. Muitas
vezes, por serem tão comuns e “silenciosas”, as
discriminações passam até mesmo despercebidas pelos
professores e pelos alunos que as cometem. Professores
em sala de aula defendem a posição de que há sempre
uma boa convivência multiétnica entre as crianças,
ignorando mais uma vez o problema. Por falta de preparo
dos profissionais em sala de aula, esses acontecimentos
que estão diante deles são ignorados, tornando impossível
tratar o tema de forma saudável. Com essa atitude
indiferente dos professores, a criança que sofre o
preconceito e a discriminação, muitas vezes, nem mesmo
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relata ao professor o ocorrido, pois sabe que esse não lhe
prestará auxílio. A criança precisa de modelos e
representações para seguir, para poder desenvolver sua
própria identidade, o seu próprio “ser”, e ela vê muitas
vezes os professores como esse modelo. Espera-se que a
escola seja o local onde a criança possa estruturar de
forma mais sólida o que deveria ter sido iniciado em casa:
a consciência étnica, cultural e social.
A questão racial não deve ser ignorada pelos
professores, e principalmente, começar das formas
simbólicas que homens, mulheres, crianças, jovens e
adultos negros usam para construir sua identidade dentro
e fora do ambiente escolar. É a interferência/mediação do
professor que vai fazer a diferença sobre desfazer os
estereótipos

negativos

já

impostos

às

crianças,

substituindo-os por uma representação positiva.
Não é só incumbido ao professor ensinar conteúdos
escolares, como português e matemática, mas também,
ajudar os alunos a tornarem-se sujeitos pensantes,
capazes de apropriação crítica da realidade. Dessa forma,
é necessária uma educação que busque criar sujeitos
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críticos, cientes de seu papel político, para que a futura
geração não seja de jovens que aceitam tudo aquilo que é
imposto pelas grandes mídias sem contestar.
A formação do professor é objeto indispensável para
mediar o processo educacional e também no auxílio da
construção da identidade da criança de forma eficaz, pois
um professor com conhecimentos de diversidade étnicocultural terá um leque maior de métodos para abordar o
assunto de diferentes etnias, de culturas e outras. Um
professor que entende da História do Brasil, de como o
negro foi trazido, de sua luta com a vinda até a América, o
reconhecimento de que a história do negro vai muito além
apenas da escravização, vai ter uma capacidade maior de
mostrar a identidade negra como algo positivo, da
importância que o negro desempenhou no Brasil Colônia e
desempenha até hoje.

O RACISMO CAUSA EFEITOS
Crianças e adolescentes ainda vivem em contextos
de desigualdades. São vítimas do racismo nas escolas, nas
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ruas, nos hospitais ou aldeias e, às vezes, dentro de suas
famílias. Deparam-se constantemente com situações de
discriminação, de preconceito ou segregação. Uma
simples palavra, um gesto ou um olhar menos atencioso
pode gerar um sentimento de inferioridade, em que a
criança tende, de forma inconsciente ou não, a desvalorizar
e negar suas tradições, sua identidade e costumes. O
racismo causa efeitos isso é fato!
O racismo causa impactos danosos do ponto de vista
psicológico e social na vida de toda e qualquer criança ou
adolescente. A criança pode aprender a discriminar apenas
por ver os adultos discriminando. Nesses momentos, ela
se torna vítima do racismo. A prática do racismo e da
discriminação racial é uma violação de direitos, condenável
em todos os países. No Brasil, é um crime inafiançável,
previsto em lei. Essa é uma situação que preocupa uma
vez que compromete o desenvolvimento pleno da maioria
das crianças e adolescentes no Brasil. Existem cerca de 57
milhões de crianças e adolescentes no Brasil, e sabemos
que nenhum deles nasceu discriminando, seja por cor, raça
ou etnia. Crianças são criativas quando estão aprendendo,
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e nós, adultos, devemos estimular esse potencial criativo e
os espaços escolares são ambientes propícios para esse
aprendizado.
Professores devem estar atentos sobre os impactos
do racismo na vida de milhões de crianças e adolescentes
brasileiros oportunizando reflexão e ações por uma
infância e adolescência sem racismo. Estudos na área de
educação infantil revelam que, ainda na primeira infância,
a criança já percebe diferenças na aparência das pessoas
(cor de pele, por exemplo). A responsabilidade dos adultos
é muito importante nesse momento, evitando explicações
ou orientações preconceituosas. Não importa se uma
criança é negra, branca ou indígena. Qualquer criança ao
conviver em uma realidade de desigualdade e de
discriminação tem a ilusão de que negros, brancos e
indígenas

devem

ocupar

necessariamente

lugares

diferentes na sociedade. Seja diante da TV, nas escolas,
ou em histórias infantis, as crianças vão se desenvolvendo
com imagens retorcidas de papéis e lugares segundo cor
de pele ou aparências. Por essa razão, uma criança pode
achar “desvantajoso” ter nascido negra ou indígena ou

Valéria Oliveira Ferreira de Jesus

1964

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

pertencer a um grupo étnico-racial mais discriminado. Os
efeitos disso são a negação e o esquecimento de suas
histórias e culturas. Portanto, o professor tem o
compromisso de construir um lugar justo, igual e sem
discriminação para nossas crianças e adolescentes. O
Brasil tem exemplos de ações de solidariedade e de
respeito às diferenças que precisam ser expandidos e
disseminados. Várias instituições e ONGs que querem
colaborar com o governo e com a sociedade para ampliar
o alcance dessas boas experiências que visam minimizar
os impactos do racismo sobre a infância, contribuindo para
uma sociedade mais democrática.
Diversidade étnico-racial entre as crianças e
adolescentes deve ser motivo de orgulho – e não razão
para discriminação. Se a diversidade humana deve ser
celebrada, por que crianças que nascem diferentes não
alcançam os seus direitos na mesma velocidade? Por que
as diferenças fazem diferença na hora de assegurar
direitos? Chamar a atenção sobre os impactos do racismo
na formação de uma criança é reconquistar os valores e as
atitudes que possibilitam o reconhecimento da riqueza da
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diversidade brasileira; e de como essa riqueza tem valor
como bem imaterial para as crianças e adolescentes,
gerando uma sociedade mais justa. O Brasil tem
desenvolvido muitas ações relevantes em favor da criança,
mas a distância entre a política pública e as crianças
indígenas, brancas e negras é muito grande e persiste há
muitos anos. É necessário pensar mais sobre por que
essas distâncias não diminuem apesar das políticas? E
refletir sobre como as crianças e adolescentes estão se
desenvolvendo sob a naturalização do racismo. Para fazer
acontecer a igualdade é preciso olhar de frente essa
questão e dar o valor devido à diversidade. Crianças e
adolescentes têm o direito a conhecer e valorizar os
diferentes modos de agir, de pensar, de ver o mundo e de
aprender a se relacionar com o outro. Crianças também
têm o direito de ser reconhecidas em suas identidades e
de desenvolver a sua autoestima e seus valores como
grupo étnico ou histórico.
Trata-se de um compromisso não só dos governos,
mas também de toda a sociedade. É preciso unir os
princípios

da

não

discriminação

defendidos

pela
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Convenção sobre os Direitos da Criança e lutar pela
afirmação da identidade e da garantia dos direitos de todos.
Enfrentar o racismo e promover a diversidade é o papel de
cada um de nós especialmente dentro da escola.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E DIVERSIDADES
NO CONTEXTO ESCOLAR

Para a prática pedagógica ser entendida, no momento
atual, requer a utilização da ideia de totalidade, precisando
ser entendido para além do espaço escolar, trazendo-a
para

a

prática

social.

Analisando

os

múltiplos

determinantes das práticas pedagógicas, Souza (2003)
toma como ponto de partida o entendimento sobre os
aspectos da formação de classes sociais e a cultura. A
prática pedagógica é uma prática social específica, de
caráter histórico e cultural que vai além da prática docente,
relata Silva (2001), relacionando as atividades didáticas
dentro da sala de aula, abrangendo os diferentes aspectos
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do projeto pedagógico da escola e as relações desta com
a comunidade e a sociedade. Veiga (1992, p. 16) diz que a
prática pedagógica é "uma prática social orientada por
objetivos, finalidades e conhecimentos, e inserida no
contexto da prática social. A prática pedagógica é uma
dimensão da prática social". Na ótica de Silva (2011)
quando se pensa na prática social, o trabalho educativo
deve criar condições para os alunos se conhecerem e se
descobrirem possibilitando a ressignificação de novos
sentimentos, valores, ideias, costumes e papéis sociais.
Logo, essa prática deve assumir a existência de algumas
particularidades

da

sociedade

brasileira,

como

a

diversidade étnico-racial, interferindo na ebulição de
conflitos e pertencimentos raciais, já na primeira infância.
Em concordância da mesma, o documento "A Educação
Infantil e Práticas Promotoras de Igualdade Racial" (2012,
p.01) coloca que:
Existe a crença de que a discriminação e o
preconceito não fazem parte do

cotidiano da Educação

Infantil, de que não há conflitos entre as crianças por conta de seus
pertencimentos raciais, de que os professores nessa etapa não fazem
escolhas com base no fenótipo das crianças. Em suma, nesse território
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sempre houve a ideia de felicidade, de cordialidade e, na verdade, não
é isso o que ocorre.

De
diversidade

que

modo

como

uma

pedagogia

componente

dos

pautada

na

processos

de

socialização e educação consegue abarcar de forma
significativa uma metodologia que faça desses conflitos
raciais, iniciados na escola infantil, um reconhecimento das
diferenças para fortalecer e não mais para segregar ou
invisibilizar? Essa é uma pergunta necessária a ser feita.
Munanga (2005) afirma que “o professor pode vir a ser um
mediador inconsciente dos estereótipos se for formado
com uma visão a crítica das instituições e por uma ciência
tecnicista e positivista”, que não contempla outras formas
de ação e reflexão. E Oliveira vem reiterando quando diz
que:
(...) importante lembrar
que a formação educacional do Brasil, por muitos anos foi fundada
em uma matriz europeia e americana, descartando, injustamente, as
contribuições do continente africano na formação do povo brasileiro.
Essa constatação, mais que óbvia, reforçou a necessidade de uma
legislação que, de fato, pudesse, por força de lei, trazer às práticas
pedagógicas uma abordagem mais justa da história e da formação do
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Brasil. E, mais do que isso, que pudesse trazer às salas de aulas, aos
professores e funcionários da área da educação as discussões
referentes às relações raciais no Brasil (OLIVEIRA, 1994, p.82).

O fato é: pontuar como isso se instaurou histórica
e socialmente, e que relações de poder discursivas e
simbólicas estão intrínsecas a isso. De acordo com Silva
(2000), precisamos adotar uma perspectiva que ao invés
de celebrar e contemplar as "diferenças", deva questionálas e problematizá-las. Não que ser diferente seja ruim,
mas ponderar que é a partir delas que as exclusões são
feitas, e porque isso se dá, pensando em diversidade como
princípios universais para uma educação de qualidade,
tendo o cuidado em não fazer disso um caldeirão de temas
transversais, que resulte em debates vazios e sem efeito
prático, como pondera Silva (2003).A seu ver:
As chamadas “minorias”
(mulheres, deficientes, indígenas, negros e etc.) precisam ter suas
dificuldades elencadas para terem de fato visibilidade: misoginia,
homofobia, racismo e lesbofobia precisam ser levantadas e
devidamente combatidas, afinal a escola é parte da sociedade, e se
queremos relações sociais sadias, devemos começar pela infância
(SILVA, 2003, p.23).
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Para além, Guijarro (1998) diz que a diversidade
não significa necessariamente falar de minorias, mas do
coletivo humano, que traz em seu interior as diferenças
individuais. Por sua vez, Gomes (1990) descreve que ao
consultarmos o dicionário à procura da definição da palavra
diversidade vamos encontrar diferença e dessemelhança.
Isso pode nos levar a pensar que a diversidade diz respeito
somente aos sinais que podem ser vistos a olho nu. Porém,
se atenta a que, se ampliarmos a nossa visão sobre as
diferenças e dermos a elas um trato cultural e político,
poderemos
culturalmente;

observar
sendo,

que

elas

por

isso,

são

construídas

empiricamente

observáveis, e que também são construídas ao longo do
processo histórico, nas relações sociais e nas relações de
poder. A autora ainda afirma que:
Falar sobre a
diversidade cultural não diz respeito apenas ao reconhecimento do
outro. Significa pensar a relação entre o eu e o outro. Aí está o
encantamento da discussão sobre a diversidade. Ao considerarmos o
outro, os diferentes não deixaram de focar a atenção sobre o nosso
grupo, a nossa história, o nosso povo. Ou seja, falamos o tempo
inteiro em semelhanças e diferenças. Isso nos leva a pensar que, ao
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considerarmos alguém ou alguma coisa diferente, estamos sempre
partindo de uma comparação. E não é qualquer comparação.
Geralmente, comparamos esse outro com algum tipo de padrão ou de
norma vigente no nosso grupo cultural ou que esteja próximo da
nossa visão de mundo. Esse padrão pode ser de comportamento, de
inteligência, de esperteza, de beleza, de cultura, de linguagem, de
classe social, de raça, de gênero, de idade (GOMES, 1999, p.2).

O Documento Final da Conferência Nacional da
Educação Básica (2008. p.63) esclarece melhor o conceito,
quando diz que: A Diversidade pode ser entendida como "a
construção histórica, cultural e social (inclusive econômica)
das diferenças. Ela é construída no processo históricocultural, na adaptação do homem e da mulher ao meio
social e no contexto das relações de poder. Os aspectos
tipicamente observáveis, que se aprende a ver como
diferentes, só passam a ser percebidos dessa forma,
porque os sujeitos históricos, na totalidade das relações
sociais, no contexto da cultura e do trabalho, assim o
nomearam

e

identificaram

[...]”.

(Documento

da

Conferência Nacional da Ed. Básica, no eixo de Inclusão e
Diversidade). Na escola, o sujeito deve ser trabalhado para
entender essa diversidade a partir da sua subjetividade, ou
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seja, entendendo sua identidade. No entanto, essa mesma
escola também faz o papel contrário, visto que no próprio
documento - Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN –
de Pluralidade Cultural (1997) é afirmado que:
Historicamente,
registra-se dificuldade para se lidar com a temática do preconceito e
da discriminação racial/étnica. Na escola, muitas vezes, há
manifestações de racismo, discriminação social e étnica, por parte de
professores, de alunos, da equipe escolar, ainda que de maneira
involuntária ou inconsciente. Essas atitudes representam violação dos
direitos dos alunos, professores e funcionários discriminados,
trazendo consigo obstáculos ao processo educacional pelo sofrimento
e constrangimento a que essas pessoas se vêem expostas.
(Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs – Pluralidade
Cultural,1997, p.112)

Zych e Ujiie e Costa (2010) decorrem que atuar
educativamente na e para a diversidade é atender à
subjetividade de cada aluno, principalmente quando se
trata da educação infantil, ou seja:
Para que seja
incorporada pelas crianças, a atitude de aceitação do outro em suas
diferenças e particularidades precisa estar presente nos atos e
atitudes dos adultos com quem convivem na instituição. Começando
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pelas diferenças de temperamento, de habilidades e de
conhecimentos, até as diferenças de gênero, de etnia e de credo
religioso, o respeito a essa diversidade deve permear as relações
cotidianas. Uma atenção particular deve ser voltada para as crianças
com necessidades especiais que, devido às suas características
peculiares, estão mais sujeitas à discriminação. Ao lado dessa atitude
geral, podem-se criar situações de aprendizagem em que a questão
da diversidade seja tema de conversa ou de trabalho. (Referencial
Curricular para Educação Infantil, 1998, p. 41)

Gomes (1999) ainda ressalta que avançar na
construção de práticas educativas que contemplem o uno
e

o

múltiplo

significa

romper

com

a

ideia

de

homogeneidade e de uniformização que ainda impera no
campo educacional. É entender a educação para além do
seu aspecto institucional e compreendê-la dentro do
processo de desenvolvimento humano. Para essa autora:
Colocando-nos
diante dos diversos espaços sociais em que o

educativo acontece e

nos convida a extrapolar os muros da escola e a ressignificar a prática
educativa, a relação com o conhecimento, o currículo e a comunidade
escolar. Coloca-nos também diante do desafio da mudança de valores,
de lógicas e de representações sobre o outro, principalmente, aqueles
que fazem parte dos grupos historicamente excluídos da sociedade.
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(GOMES, 1999, p. 75)

Somente através de uma releitura dos elementos
que compõem as culturas negras no Brasil é que
poderemos

tentar

um

meio,

um

aprofundamento

pedagógico, que nos encaminhe para uma pedagogia
genuinamente brasileira, capaz de resgatar para todos os
brasileiros uma cultura nossa, considerada até agora
marginal, mas que responde pela identidade cultural do
país, estando presente em todos os setores da sociedade.
Nesse contexto, cabe à escola reformular e trocar esse
currículo quadrado por um plural, ligando elementos da
ancestralidade africana dentro da urgência pedagógica e
contemporânea de hoje, entrelaçando a vivência da
criança ao que é ensinado, sendo que nada disso exclui a
racionalidade, mas alimenta uma nova abordagem
educacional.
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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO COM
TEXTOS E DA LEITURA EM SALA DE AULA
Elaine Santos Nascimento Leite

A alfabetização e o letramento são processos
educacionais

diferentes,

porém,

que

devem

ser

trabalhados juntos, um contemplando o outro, buscando
um repensar da aquisição da língua escrita, baseado no
alfabetizar letrando, que não deve ser trabalhado de
maneira independente na realidade da Educação Infantil,
já que é fundamental para a vida, a formação e o
desenvolvimento do ser humano em qualquer idade. A
alfabetização e a prática da leitura de textos infantis, contos
e fábulas e outros portadores textuais, dentro ou fora da
sala de aula precisam ser estimuladas pelo educador e
pela família, pois a leitura é de fundamental importância
para o desenvolvimento infantil. Neste contexto, este artigo
científico tem por finalidade principal compreender a
importância

de

uma

alfabetização

voltada

para

a

aprendizagem da escrita e da leitura, decifração da escrita
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através da linguagem, enfatizando alguns elementos
considerados

de

grande

relevância

para

o

desenvolvimento de capacidades e amadurecimento das
crianças, por meio da leitura. Grande parte dos educandos,
considerados alfabetizados, podem até ler simples textos e
escrever o próprio nome, mas não conseguem desenvolver
outras habilidades que lhes são pertinentes no dia a dia. A
consolidação da alfabetização acontecerá quando esta for
associada ao letramento: aprender a fazer e fazer o que
aprendeu, pois, a alfabetização é o aprendizado da leitura
e da escrita e o letramento a prática cotidiana desse
processo.

A utilização do texto para a alfabetização em sala de
aula é algo muito importante, onde o professor deve criar
estratégias para ensinar de acordo com as características
individuais de seus alunos. Isso envolve leitura, produção
de textos, promovendo a alfabetização e o letramento.

Por muito tempo o espaço do texto ficou relegado ao
trabalho com análise linguística, o ensino tradicional
tomava como unidade de estudo a estrutura da oração e
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do período. Só a partir da década de oitenta, opondo-se a
essa maneira de ensino da língua portuguesa, começam a
despontar propostas de trabalho diferentes que tomam o
texto como unidade de estudo essencial e com o reflexo
das contribuições da Linguística Textual, da Teoria dos
gêneros, da Sociolinguística, da Análise do Discurso,
passou-se a ver o texto como unidade básica da interação
verbal.

A Educação Infantil é uma etapa fundamental do
desenvolvimento escolar das crianças. Nessa fase, as
crianças recebem informações sobre a escrita quando
brincam com os sons das palavras, reconhecendo
semelhanças e diferenças entre os termos, manuseiam
todo tipo de material escrito, como revistas, gibis, livrinhos
etc., momento em que o professor lê textos ou histórias
para os alunos e/ou escreve os textos que os alunos
produzem oralmente. Essa familiaridade com o mundo dos
textos proporciona maior interação na sociedade letrada.

As práticas pedagógicas de língua materna tem sido
alvo de uma constante preocupação pois, os alunos
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enfrentam muitas dificuldades no que diz respeito ao
desenvolvimento da proficiência em leitura e compreensão
de textos. No entanto, não se pode esquecer que é função
da escola formar alunos com capacidade de fazer uso da
linguagem como instrumento de aprendizagem, utilizando
informações que os textos contêm, bem como conhecer e
analisar criticamente a utilização da linguagem como um
transporte de valores e classe, credo, gênero ou etnia. Em
sala de aula o professor deve utilizar vários gêneros e não
apenas ficar centrado nos livros didáticos, utilizar várias
maneiras para melhor ensinar, abrindo um leque de
possibilidades e maneiras diferentes de transmitir o
conhecimento.

Tais informações nos mostram e reafirmam que é
muito importante se explorar a diversidade de gêneros
textuais em sala de aula. Está bem concretizada em muitas
das práticas dos professores, no entanto, sabemos que
não é a presença dessa pluralidade de gêneros que vai
gerar a produção de alguma diferença maior, mas sim a
uso adequado dos textos e seus gêneros em função de
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uma busca significativa em uma melhor aquisição da
linguagem e da escrita pelos alunos.

Quanto

ao

aspecto

alfabetização,

além

de

alfabetizar, a escola também tem como função formar
cidadãos

alfabetizados

e

letrados,

pois

se

os

alfabetizadores não trabalharem esses aspectos só irão
continuar a formar pessoas incapazes de assumir sua
cidadania de forma plena. Logo, não só o professor de
Língua Portuguesa, mas o corpo docente como um todo
deve ser responsável pela trajetória de sucessos e de
insucessos que acompanham a formação do alunado.

Assim sendo, se pudermos compreender o texto
como uma unidade básica da linguagem verbal, é de nosso
dever utilizá-lo como veículo mediador em nossas aulas e
torná-lo cada vez mais presente na escola e na vida dos
nossos alunos, trazendo para dentro do contexto
educacional a diversidade de gêneros textuais disponíveis
em toda a sociedade, até porque saber ler e escrever não
é suficiente para vivenciar de maneira plena a cultura
escrita, para ler diferentes gêneros textuais e responder as
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demandas da sociedade em que se vive atualmente.
Quanto a isso, nos Parâmetros Curriculares Nacionais
(1997, p.30) afirma-se que:
“Cabe a escola viabilizar o acesso do aluno
ao

universo

dos

textos

que

circulam

socialmente, ensinar a produzi-los e a
interpretá-los. Isso inclui os textos das
diferentes disciplinas, com os quais o aluno
se defronta sistematicamente no cotidiano
escolar e, mesmo assim, não consegue
manejar, pois não há um trabalho planejado
com essa finalidade”. (PCN, 1997, p.30)

Conclusão

Conclui-se, portanto, que o convite à leitura e ainda
a escolha daquilo que deve ser lido com a perspectiva de
temas relevantes deve ser colocado em destaque. Em
cada fase de escolarização os interesses por determinado
gênero em detrimento de outro poderá ocorrer, cabendo,
pois, ao educador favorecer o manuseio de materiais
diversos de leitura. Essa atitude proporcionará a formação
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do aluno leitor. Para reafirmar tal ideia podemos citar que
em todos os anos de escolarização, as crianças devem ser
convidadas a ler, produzir e refletir sobre textos que
circulam em diferentes esferas sociais, mas alguns podem
ser considerados prioritários na Educação Infantil, como os
gêneros da esfera literária contemplando histórias e contos
infantis.

Admite-se, que antes a alfabetização consistia em,
apenas, viabilizar ao aluno o acesso à leitura e a escrita,
sendo considerado alfabetizado aquele que lesse um
bilhete e assinasse o próprio nome. Hoje é considerada
alfabetizada

a

pessoa

que

adquiriu

conhecimento

suficiente para lidar com as ferramentas do seu dia a dia
sendo público-alvo, prioritário, a educação infantil que uma
vez bem trabalhada, descartar-se-ia a necessidade de
alfabetização na fase jovem/adulto.

No entanto, é preciso investir, com planejamentos
possíveis,

oferecer cursos

de

aprimoramento

para

professores, melhores condições de ensino para os alunos
e até mesmo cursinhos para pais de alunos, tendo em vista
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que muitos não reconhecem e nem valorizam a
escolarização como deviam.
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ENSINO DE ESTATÍSTICA NAS SÉRIES
INICIAIS
Fernanda Cristina Silva Pereira

RESUMO
Atualmente gráficos e tabelas estão presentes no cotidiano
das pessoas, por isso deve ser componente curricular no
ensino de matemática nos cursos infantil e fundamental,
sendo papel da escola desenvolver no aluno, a partir da
educação infantil, a formação de conceitos estatísticos e
probabilísticos que partam de experiências vivenciadas,
proporcionam o desenvolvimento do seu senso crítico.
Palavras-Chave:
estatística,
estocástica, educando.

ensino,

sociedade,

ABSTRACT
Currently, graphs and tables are present in people's daily
lives, so they must be a curricular component in the
teaching of mathematics in children's and elementary
courses, and the role of the school is to develop in the
student, from early childhood education, the formation of
statistical and probabilistic concepts that depart of lived
experiences, provide the development of your critical
sense.
Keywords: statistics, teaching, society, stochastic,
educating.

Fernanda Cristina Silva Pereira

1990

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

INTRODUÇÃO

No mundo moderno e competitivo a estatística está
cada vez mais presente isto mostra a importância do
ensino de estatística nos cursos fundamental e médio.
A estatística está presente em telejornais, jornais e
revistas, os alunos constantemente se deparam com
gráficos e tabelas, baseado nisso os estudantes deverão
estar preparados para analisar e concluir os dados
fornecidos por estes gráficos e tabelas.
Atualmente a estatística é o último conteúdo a ser
trabalhado pelos professores nas séries iniciais, o qual
muitas vezes não dá tempo de ser estudado.
Isto tem que mudar e para que ocorra essa mudança
é preciso investir na formação do professor preparando-o
para ensinar estatística e probabilidade. O professor deve
levar em considerações as experiências vividas pela
criança e a partir disso inserir os conceitos, proporcionando
situações em que os alunos tenham contatos com
problemas variados do mundo real e que tenham
possibilidades de escolherem suas próprias estratégias
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para solucioná-los, sempre considerando que o nível de
aprofundamento de cada criança vai de acordo com a sua
faixa etária.
O professor, no ensino de estatística, deve propor
atividades lúdicas mostrando de uma forma ativa, não só
teórica, que a estatística está presente no cotidiano.
As atividades sugeridas, pelo professor, devem
desenvolver o pensamento crítico e tornar o ensino
dinâmico e atrativo.
O ensino de estatística nas séries iniciais é
fundamental para a formação de um aluno que seja no
futuro um cidadão crítico e atuante na sociedade, cidadão
este que saiba coletar, organizar e analisar dados, para
assim concluir e atuar.

ESTATÍSTICA E HISTÓRICO

Segundo Júnior (2006, p.35):
“A Estatística é um segmento da
matemática aplicada surgida nas
questões de estado e governo. Daí o
nome Estatística ser originário do termo
latino status. Situações ocasionais como
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número de habitantes, quantidade de
óbitos e nascimentos, quantidades
produzidas e quantitativos das riquezas
formaram os primórdios dos problemas
que deram início ao pensamento
estatístico.”

A estatística vista enquanto ciência só ocorreu a
partir do século XVIII, nos registros do alemão Godofredo
Achenwall, ainda como catalogação não regular de dado.

A PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO AO ENSINO DA PROBALIDADE E
ESTATÍSTICA

A Proposta Curricular para o Ensino de Matemática do
estado de São Paulo considera que a matemática
desenvolve o raciocínio lógico, a capacidade de abstrair,
generalizar, projetar, transcender o que é imediatamente
sensível.
Segundo Lopes (1998, p.101) “o documento elucida
que aprender Matemática é mais que aprender técnicas; é
interpretar, construir ferramentas conceituais e criar
significados.”

Fernanda Cristina Silva Pereira

1993

1994

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

Com relação à Estatística e Probabilidade referem-se
apenas ao trabalho com Estatística Descritiva, considera a
Estatística

como

aplicação

da

Matemática

e

não

consideram a exploração de conceitos probabilísticos.
Os conteúdos propostos para o ensino fundamental
com relação à Estatística e Probabilidade de acordo com
as séries são:
•

1ª e 2ª séries: não há sugestão de
abordagem sobre os temas.

•

3ª série: diagramas de arvores para explorar
os problemas de contagem.

•

4ª série: não há sugestão de abordagem
sobre os temas.

•

5ª série: representação da porcentagem em
diagramas

de

comparação

setores

de

circulares

números

e

a

através

da

geometria

a

interpretação de gráficos.
•

6ª

série:

no

estudo

da

organização de tabelas.
•

7ª série: no estudo de proporcionalidade, são
propostos

trabalhos

com

tabelas,
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representações gráficas e analíticas da
interdependência

entre

duas

ou

mais

grandezas.
•

8ª

série:

elaboração,

transformação

e

apresentação dos dados de uma pesquisa e
organização dos mesmos, além de vários
tipos de gráficos.
Todos esses conteúdos devem ser trabalhados pelo
professor com atividades práticas e recorra à resolução de
problemas, desafiando o aluno a refletir, elaborar hipóteses
e procedimentos, mas na realidade atual, na maioria das
vezes, quando esses conteúdos são trabalhados são
realizados apenas os exercícios propostos pelo livro
didático que nada tem a ver com a realidade do aluno.
Segundo Lopes (1998, p.104) a proposta paulista
tem a finalidade do:
“ensino da Estatística e da Probabilidade
é possibilitar ao aluno entrar em contato
e interpretar dados referentes a nossa
realidade, pois esse trabalho auxilia a
compreensão de outras disciplinas do
currículo do 1º grau ( atual Ensino
Fundamental ). Considera-se que é um
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tema de grande aplicação nas demais
ciências físicas e sociais e na
interpretação de dados de nossa
realidade sócio-economica.”

O LIVRO DIDÁTICO

O livro didático representa o principal material de
trabalho para muitos professores e como o ensino de
estatística não recebe grande importância em muitos livros
didáticos,

isso

acaba

refletindo

na

atuação

dos

professores.
A estatística em muitos livros aparece como algo
isolado, não apresentando relação com os demais
conteúdos, é necessário que ocorra uma interação entre os
conteúdos.
Além dessa interação, é importante que as
atividades

dos

livros

didáticos

das

séries

iniciais

contemplem todas as fases do tratamento de dados, desde
a coleta, a organização e representação dos dados, uma
vez que os Parâmetros indicam que essas etapas são
procedimentos

utilizados

com

muita

freqüência

na

resolução de problemas e estimulam as crianças a fazer
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perguntas, estabelecer relações, construir justificativas e
desenvolver o espírito de investigação.
Um outro ponto a considerar é que as atividades
sobre tratamentos da informação devem estar inseridas em
contextos atuais e estimular outros modos de tratar e
veicular a informação, incluindo o tratamento de dados no
ambiente computacional como sugerem os Parâmetros
Curriculares.

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE ESTATÍSTICA
O contato da criança com a estatística acontece
desde muito cedo, por isso é muito importante que o
professor esteja preparado para trabalhar este conteúdo
tão importante para a formação do aluno.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais
(1988, p.52) a estatística tem “a finalidade de fazer com
que o aluno venha a construir procedimentos para coletar,
organizar, comunicar dados utilizando tabelas, gráficos e
representações que aparecem frequentemente em seu diaa-dia.”
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O ensino de estatística deve ser algo construído,
não deve ser enfatizada apenas a parte da estatística
descritiva, seus cálculos e fórmulas não levaram o aluno ao
desenvolvimento do pensamento estatístico.
Baseado nisso o professor deve se preocupar na formação
de um aluno que no futuro seja cidadão crítico na
sociedade, cidadão este, segundo Lopes ( 2000, p.1), “que
saiba

analisar/

relacionar

criticamente

os

dados

apresentados, questionando / ponderando até mesmo sua
veracidade.”
Para que tudo isso ocorra é preciso acabar com esta
visão curricular de que a matemática, assim como a
estatística, deve ser passada de uma forma linear, ou seja,
para ensinar um conteúdo é preciso antes trabalhar seu
antecedente. Segundo D̀ Ambrosio ( 1994 apud Lopes,
2000, p.2) “esse é o mito de linearidade, a qual implica uma
prática

educativa

desinteressada e

desinteressante,

desinspirada, desnecessária, acrítica e, na maioria das
vezes equivocada.”
Assim os conceitos estatísticos serão construídos
pelos alunos pelo contato com situações reais, em que
busquem a soluções.
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A ESTATÍSTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Em experiência relata por Souza ( 2006 ) ao realizar
uma atividade, com jornais,

com alunos da educação

infantil, um aluno questionou o que era aquilo após ver um
gráfico.
Baseado nessa experiência ele resolveu realizar
uma atividade com os alunos, na qual os alunos participam
de todo processo de tratamento de dados, partindo pela
definição do problema; passando pela instrumentação;
coleta de dados; tabulação; pela representação dos dados,
sua interpretação e conclusão, até chegar à comunicação.
O ponto de partida para iniciar as discussões foi à
visita, na escola, de uma funcionária do setor da Prefeitura
de Suzano-SP responsável pela merenda escolar. A
referida funcionária colhia dados para uma pesquisa sobre
o que os alunos achavam da merenda oferecida na escola.
Para o registro dos dados, foram utilizadas fichas contendo
três “carinhas.”
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Os alunos tinham que escolher à “carinha” que
representasse sua opinião sobre a merenda, cujo
significado era: merenda boa, regular e ruim.
A discussão girou em torno da importância daquela
pesquisa e quais as possíveis decisões a serem tomadas
após seu término.
Esta pesquisa despertou o interesse das crianças e
surgiu uma nova pesquisa, onde os alunos estipularam as
perguntas e entrevistaram os colegas de classe. As
entrevistas

foram

gravadas

e

as

respostas

eram

representadas por figuras, estipuladas pelas crianças, uma
vez que as crianças não sabem escrever e deveriam
representar os dados.
A análise inicial evidencia uma ruptura com as
crenças de que crianças em idade pré-escolar não têm
condições

de

construir

conceitos

relacionados

à

Estatística.

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR

A estatística está presente em diferentes contextos,
como testes pesquisas eleitorais, taxas de natalidade e
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mortalidade,

índices

de

desemprego,

análises

de

crescimento de doenças, taxas populacionais, etc.
O

ensino-aprendizagem

de

probabilidade

e

estatística cada vez mais ocupa um lugar importante nas
Instituições de Ensino Superior devido a necessidades da
formação de profissionais capacitados em lidar com dados
estatísticos. Mas o ensino de estatística não acompanhou
todo o crescimento da área.
Os professores universitários estão deparando com
alunos apreensivos quando enfrentam a expectativa de ter
que cursar uma disciplina obrigatória de Estatística.
Em experiências relatadas por Brito e Vendramini
(2007, p.1) com alunos ingressados no curso de Psicologia,
ela constatou que os alunos demonstraram uma barreira
inicial e até atitudes negativas com relação à Estatística,
mas após um ano letivo os alunos perceberam a
importância da estatística para a sua profissão, porém
mesmo assim continuavam apresentado dificuldades no
desempenho acadêmico.
Brito e Vendramini (2007, p.1) considera que este
mau desempenho está
anteriores

de

relacionado

aprendizagem,

ou

a experiências
seja,

ao

mau
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aproveitamento escolar nos cursos de ensino fundamental
e médio.
Segundo Cordani ( 2006, p.4 ) este quadro tende a
mudar, uma vez que os PCN (Parâmetros Curriculares
Nacionais) editados pelo MEC indicam como objetivos do
ensino fundamental que os alunos devem ser capazes de
( dentre outras)
Utilizar

diferentes

linguagens

para

produzir,

expressar, comunicar idéias bem como interpretar e
usufruir das produções culturais disponíveis;
Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos
tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos;
Questionar a realidade, desenvolvendo capacidade
de análise critica;
Realizar projetos interdisciplinares, sob orientação,
sendo capazes de quantificar os aspectos envolvidos e de
usar os procedimentos adequados para uma análise
adequada do fenômeno do estudo.
Baseado nos PCN os professores estarão melhores
preparados para a formação de alunos críticos.
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MODELAGEM MATEMÁTICA

O grande desafio hoje é fazer com que o aluno
compreenda o seu papel na sociedade, de agente ativo e
transformador da sua realidade.
Baseado nisso surgiu uma metodologia alternativa
para o ensino de Matemática, a Modelagem Matemática,
como no ensino fundamental e médio a estatística é um
conteúdo programático dentro da disciplina de Matemática,
esta modelagem consequentemente será aplicada na
estatística.
A Modelagem Matemática possui dois pontos
fundamentais: aliar o tema a ser escolhido com a realidade
dos alunos e aproveitar as experiências extra-classe dos
alunos aliada a experiência do professor em sala de aula.
Segundo Ribas e Silveira ( 2001, p. 1) enumeraram os
diversos

benefícios

de

trabalhar

com

Modelagem

Matemática:
•

motivação dos alunos e do próprio professor.

•

facilitação

da

aprendizagem.

O

conteúdo

matemático passa ater significação, deixa de ser
abstrato e passa a ser concreto.
Fernanda Cristina Silva Pereira
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•

preparação para futuras profissões nas mais
diversas

áreas

do

conhecimento,

devido

a

interatividade de conteúdo matemático com outras
disciplinas.
•

desenvolvimento do raciocínio, lógico e dedutivo em
geral.

•

desenvolvimento do aluno como cidadão crítico e
transformador de sua realidade.

•

compreensão

do

papel

sócio-cultural

da

matemática, tornando-a assim, mais importante.
Com tudo isso o professor deverá ser criativo,
motivador e acima de tudo assumir a postura de um
mediador entre o saber comum e o saber matemático,
fazendo com que o aluno passe a ser um agente ativo no
processo de construção do saber.

OFICINA DE ESTATÍSTICA

Cordani (2006) propõe uma abordagem diferente a
ser trabalhada com os alunos na forma de oficinas onde
serão desenvolvidas atividades lúdicas para envolver os
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alunos e criar o interesse em aprender conceitos básicos
de Estatística.
Segundo Cordani (2006, p.7) “esta abordagem, que
pode ser iniciada por qualquer área, estimula o aluno a
desenvolver uma atividade de modo ativo, observar o que
acontece, pensar sobre a atividade e consolidar a nova
informação,

relacionando-a

com

seu

conhecimento

anterior.”
Este projeto chamado “Oficina: Estatística para
todos” tem como objetivo fornecer ferramentas estatísticas
para que os professores dos cursos fundamental e médio
possam desenvolver em seus alunos a habilidade de
interpretar matérias que envolvam tratamento quantitativo,
tornando a estatística um conjunto de técnicas e métodos
de pesquisas que entre outros tópicos envolve o
planejamento do experimento a ser realizado, a coleta
qualificada dos dados, a inferência, o processamento, a
análise e a disseminação das informações, tornando o
aluno crítico.
Esta é uma proposta diferente da tradicional que
visa despertar o interesse do aluno e relacionar o conteúdo
programático com o cotidiano do aluno, se preocupando
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com a formação de um cidadão crítico e atuante na
sociedade.

A ESTOCÁSTICA

Utiliza-se o termo europeu específico Estocástica
quando se refere ao ensino de estatística e probabilidade
de forma inter-relacionada. Considero que as duas devem
caminhar juntas, pois se completam.
O ensino da Estocástica poderá tornar o ensino de
estatística

e

probabilidade

uma

aquisição

de

conhecimentos menos compartimentalizados.
Segundo Davis e Hersh ( 1986, apud Lopes, 2000,
p.1) “consideram que a estocastização do mundo significa
adotar um ponto de vista em que a incerteza, a sorte ou a
probabilidade, é admitida como um aspecto real, objetivo e
fundamental.”
No mundo atual cada vez se exige do cidadão
competências e habilidades matemáticas para solucionar
problemas do dia-a-dia, por isso devemos utilizar a
curiosidade que movem os alunos por conhecimentos
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aliados a experimentos e despertar o pensamento
estocástico, desenvolvendo o pensamento crítico.

A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A ESTATÍSTICA
NO ENSINO FUNDAMENTAL

Acompanhando a era tecnológica e a instalação de
laboratórios de informática nas escolas da rede pública,
surge o questionamento em relação à postura do
profissional de educação. Acredita-se que através da
tecnologia o professor poderá diversificar, incrementar e
inovar a forma de trabalho utilizando métodos e técnicas
pedagógicas, indispensáveis no preparo do cidadão para
atuar

na

sociedade

contemporânea.

Este

estudo,

desenvolvido com o auxílio da planilha de cálculo e da
internet, procurou identificar as contribuições do ambiente
informatizado na compreensão dos fundamentos da
estatística. Implantado no ensino fundamental, os alunos
mostraram-se motivados ao vivenciar este novo ambiente.
No laboratório de informática esses recursos
atuaram como instrumentos facilitadores na visualização,
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manipulação e leitura crítica dos resultados de pesquisas
obtidos pelos alunos.
Somos testemunhas de que a tecnologia é uma
maneira atrativa e que desperta a atenção do aluno. Então
se

utilizarmos

o

computados

com

seus

recursos

tecnológicos integrados aos interesses educacionais
teremos, em tese, maiores chances de se obter sucesso na
aprendizagem, especialmente na disciplina de matemática,
considerada “difícil “por muitos alunos.

A INFLUÊNCIA SOCIAL DO ENSINO DE ESTATÍSTICA
NAS SÉRIES INICIAIS

Com base em todo este estudo surgiu a pergunta:
qual a influência social do ensino de estatística nas séries
iniciais?
Cordani ( 2006, p.2 ) responde está pergunta ao
definir a visão da estatística atual e a pretensão de mudar:
“Estatística é vista timidamente no ciclo
básico (com algumas exceções, é claro) e
pretende-se que ela crie raízes na
comunidade
escolarizada
brasileira,
produzindo
uma
capacitação
mais

Fernanda Cristina Silva Pereira
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abrangente do que é feito hoje em dia o que,
por um lado, terá reflexos positivos na vida
cientifica do país e, por outro, ajudara a
desenvolver o espírito critico dos cidadãos
de modo geral, de todos os segmentos da
sociedade.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estas experiências pedagógicas mostram que a
estatística atualmente é o último conteúdo a ser trabalhado
e quando é estudado são apresentadas às fórmulas, com
situações problemas que não estão vinculados a realidade,
com objetivo de concluir o conteúdo programático.
A realidade atual do ensino de estatística nos cursos
fundamental e médio, se refletem nas graduações e na
sociedade, com a formação de profissionais passivos que
não atuam criticamente na sociedade.
Assim a estatística torna-se algo isolado e difícil, por
isso considero importante desenvolver uma prática
pedagógica na qual sejam propostas situações em que os
estudantes realizem atividades, observando e construindo
os eventos possíveis, desenvolvendo o senso crítico.
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O aprendizado de técnicas de decisão pode levar a
uma reflexão a respeito de ações que são ou podem ser
desenvolvidas baseadas na Estatística e suas possíveis
consequências.
Um estudo deste tipo permite ainda aos alunos e
professores uma discussão dos possíveis erros que estão
envolvidos quando se usa a Estatística como ferramenta,
permitindo assim uma maior conscientização de todos,
colaborando para o desenvolvimento do aluno, para a sua
formação quanto cidadão e o quanto isto refletira
positivamente para a sociedade.
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A IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO DE
SENTIMENTOS NA INFÂNCIA ATRAVÉS DO
MOVIMENTO.
Regiane Alice de Araujo Rocha

Para que a interação e experiência da criança com
os sentimentos sejam mais expansivas e dinâmicas a fim
de que elas não se sintam pressionadas ou entediadas
com tal assunto, podemos utilizar atividades que além dos
benefícios emocionais e irão ampliar a consciência dos
sentimentos permitindo que elas conheçam melhor assim
mesmas.

Ao movimentarem-se, as crianças
expressam sentimentos, emoções e
pensamentos,
ampliando
as
possibilidades do uso significativo de
gestos e posturas corporais. O
movimento humano, portanto, é mais do
que simples deslocamento do corpo no
espaço: constitui-se em uma linguagem
que permite às crianças agirem sobre o
meio físico e atuarem sobre o ambiente
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humano, mobilizando as pessoas por
meio de seu teor expressivo. (RCN,
1998,p.15)

No jogo de charada, por exemplo serão escritas
diversas palavras em tiras de papel podendo serem usadas
também figuras de pessoas principalmente de crianças
recortadas de revistas e colocadas em um saquinho,
chapéu ou outro recipiente similar. a primeira pessoa tira
uma emoção do recipiente e sem falar representa com
gestos o sentimento para que os outros adivinhem. Isso
ajuda tanto o ator quanto a plateia identificar a palavra,
expressão, característica ou outros sinais não verbais de
emoções.

Outra atividade semelhante é o flashback de
sentimentos nessa atividade cada pessoa escolhe um
cartão entre vários e conta as situações em que teve
aquele sentimento. Cadeira, familiares e outros, pode
então comentar as situações em que sentiram o mesmo,
especificando com quem estava o que estava fazendo,
quando, onde, como se sentiu e porque acha que se sentiu
assim.

Regiane Alice de Araujo Rocha
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Essa atividade traz outros benefícios como os
membros

poderem

compartilhar

sentimentos

numa

atmosfera que lhes dão segurança, pois não são vistos em
seu estado cotidiano por estarem em um jogo, mas da
forma mais natural possível conseguem se expressar
tranquilamente.
As mímicas faciais e gestos possuem um
papel importante na expressão de
sentimentos e em sua comunicação. É
importante que a criança dessa faixa
etária
conheça
suas
próprias
capacidades expressivas e aprenda
progressivamente a identificar as
expressões dos outros, ampliando sua
comunicação. Brincar de fazer caretas
ou de imitar bichos propicia a descoberta
das possibilidades expressivas de si
próprio e dos outros. (RCN, 1998, p.31)

Os mais jovens conseguem aprender a identificar e
a ter consciência das várias situações que cada pessoa
pode passar e como cada uma reage. Poderiam dar
exemplos que ajudaram as crianças a identificar os
sentimentos dos outros, permitindo assim a melhor
convivência e vice-versa. Por fim este jogo este Lula a
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conversação entre os membros que é essencial na
formação do cidadão comunicativo.
Além dos benefícios já citados esse tipo de jogo é
uma

dinâmica

que

estimula

sentimentos

como

solidariedade compreensão amizade e em especial
estimula a empatia podendo também resultar em uma
melhora do estado emocional gerando um espírito
cooperativo e até mesmo alegres risadas.
Ter consciência dos sentimentos é um dos passos
para

controlar

os

sentimentos

perturbadores

que

naturalmente existem na vida da criança mas não podemos
permitir que esses sentimentos prejudiquem ou impeçam
seu desenvolvimento e aprendizagem, nem mesmo
podemos deixar que eles atrapalhem sua vida social e
especialmente sua vida pessoal.
Para reduzir o comportamento impulsivo e separar a
reação emocional da reação cognitiva e comportamental
da criança o educador deve ajudar lá parar e pensar antes
de agir. Isso estimula uma ação baseada na reflexão, seja
o que for que esteja afligindo a criança ela irá
primeiramente estimular a razão no lugar do impulso. Ao
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longo de muito orientação o educador poderá perceber que
essa mudança ocorrerá de forma gradual.

Os objetivos nos quais o orientador irá enfatizar para
que a criança se mantenha calma são: identificar situações
problemáticas nas quais o autocontrole deve ser usado
para acalmar antes de agir; ensinar através da respiração
profunda exercícios que fazem esquecer do estresse,
como ficar calmo numa situação e manter o autocontrole
em um momento problemático; orientá-la de que manter a
calma a ajudará estar preparada para resolver problemas
e lidar com situações em que ela se sente desqualificada
ou aflita.

RECONHECIMENTO

DA

LINGUAGEM

CORPORAL.

As brincadeiras e jogos envolvem a
descoberta e a exploração de
capacidades físicas e a expressão de
emoções, afetos e sentimentos. Além de
alegria e prazer, algumas vezes a
exposição de seu corpo e de seus
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movimentos podem gerar vergonha,
medo ou raiva. Isso também precisa ser
considerado pelo professor para que ele
possa ajudar as crianças a lidar de forma
positiva com limites e possibilidades do
próprio corpo.(RCN, 1998, p.37)

A perda do autocontrole pode ser identificada antes
que ocorra corporal. As crianças precisam aprender que
nossos corpos nos enviam sinais que demonstram
sentimentos e emoções como timidez, vergonha, amor ou
ainda a aflição e o estresse. Esses são chamados de
impressões digitais do sentimento. Os sinais ou a
linguagem corporal de cada pessoa são únicos. No
sentimento de aflição o estresse algumas pessoas sentem
dor de cabeça ou perturbações de estômago o pescoço
tenso ou suor nas mãos. Outras tem tudo isso e ainda ficam
com a boca seca, o coração acelerado, os músculos
contraídos e calor no rosto ou coceira na pele.
Os pais geralmente são os primeiros a identificar
esses sinais nas crianças com isso eles possuem a
possibilidade de perceber o tipo de situação e agir de
acordo com ela seguindo geralmente com perguntas que
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as façam perceber como estão se sentindo fisicamente e
emocionalmente também.
É natural é conveniente que o educador oriente a
criança em relação a situações de conflito, e que essas
situações são comuns uma vez ou outra. Também é
importante ensiná-las a manter a calma para resolver um
problema. Quanto mais as crianças forem incentivadas a
usar manter-se calma e outras estratégias para solucionar
problemas sociais, mas depressa elas aprenderam a
dominá-las e isso auxiliará na formação de um indivíduo
mais sensato é reflexivo e menos violento.
Há algumas maneiras para ajudar as crianças a
manter a calma:
•

descrever situações difíceis e examinar com

as crianças preparando as melhores maneiras de como
agir;
•

nos casos em que as crianças relutam em

manter a calma pode-se instruí-las a praticar esportes ou
participar de aulas de música;
•

discutir com ela as situações que provocam

ansiedade que interferem no desenvolvimento;

Regiane Alice de Araujo Rocha
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•

por fim, sugerir ao educador esportivo que

ensina exercícios de relaxamento.

É importante que o educador demonstre uso do
autocontrole no cotidiano exemplifique quando necessário
suas atitudes as crianças, autocontrole cabe a todos, por
isso elas devem também repassar o que aprenderam a
seus amigos, pais e irmãos.

Artigo VII.
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O NEONAZISMO

Andréa Aparecida Dias de Oliveira

O Nazismo foi um governo liderado por Adolf
Hitler no período histórico chamado de Entreguerras. Foi
estudado aqui que a Primeira Guerra Mundial somada à
Crise de 1929 auxiliaram, e muito, na ascensão de regimes
totalitários por todo o mundo, sejam eles de esquerda ou
de direita e, neste artigo, colocamos enfoque no que
ocorreu na Alemanha, que foi o Nazismo, um regime
totalitário de direita.
O Nazismo não teve apenas antecedentes,
como um grande marco histórico que foi, deixou também
grandes consequências como a Segunda Guerra Mundial
e um histórico de discriminações e preconceitos.
Entre tantos outros episódios que poderiam ser
ressaltados como consequentes do que foi o Nazismo, aqui
neste capítulo e no artigo como um todo optou-se pelo
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maior detalhamento do Neonazismo. Esta escolha se dá
pelo fato de explicar as diferenças e semelhanças, bem
como analisar o crescimento deste movimento nos últimos
tempos, ou seja, demonstrar que esse movimento não ficou
no passado e influi até hoje na vida da população.
O Neonazismo surgiu logo após a Segunda
Guerra, começou com aqueles que antes fizeram parte do
Nazismo, preservaram algumas de suas características e
modificaram outras. Esse movimento começou na Europa,
mas com o tempo foi se alastrando pelo mundo e hoje
encontra adeptos em todos continentes. Como disse
Salem:
[...] Os neonazistas podem estar mais
organizados e estruturados em todo o mundo
do que há uma década, mas ainda assim não
passam
de
pequenos
grupos,
se
comparados com as demais forças políticas
nos respectivos países onde atuam. Mas
nem por isso são menos perigosos.
Sobretudo se levarmos em conta que
constituem parte de uma realidade história e
filosófica muito mais ampla. Uma realidade
de intolerância, de rejeição às diferenças,
talvez endêmica a própria história da
humanidade [...]. (SALEM, 1995)
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Logo, por mais que o Neonazismo não tenha o
total de adeptos ou poder que o Nazismo teve ainda assim
é um movimento perigoso visto que prega o ódio e a
intolerância.
Vejamos, se antes o Nazismo se mostrava
intolerante a negros, ciganos, homossexuais e judeus o
Neonazismo tem uma nova política de ódio que abrange
diferentes grupos tais como negros, judeus, católicos,
mulheres feministas, anarquistas, comunistas entre outros
grupos.
Desta maneira é possível afirmar que sim, o
Neonazismo tem muitas semelhanças com o Nazismo do
passado, o discurso de ódio, por exemplo foi apenas
ampliado para outros grupos, mas a apologia à violência
não deixou de existir. Entretanto, não podemos destacar
que, por estarem em épocas totalmente distintas,
diferenças também existem entre os dois movimentos, seja
em suas ambições, meios de atuação, dentre outras.
Pode-se dizer que como o Neonazismo está
inserido num contexto histórico diferente também tem
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ambições diferentes, ao contrário de seu passado com o
Füher, não almejam a ascensão política, apesar de
ambicionarem poder econômico. Isso pode ser observado
pelo fato de que muitas vezes os membros dos grupos são
de alta sociedade, fazendo parte da classe média alta ou
de alta elite com pensamentos de segregação social.
Outro fato é de que não incentivam a Guerra
apesar de manter o caráter de ódio e violência. A fim de
atingir seus objetivos o movimento neonazista tem
características distintas pelo mundo, a exemplo disso
temos, segundo a revista Politize:
Na
Alemanha,
o
Partido
Nacional
Democrático propõe a expulsão de ciganos e
turcos do território e afirma que essa medida
seria democrática e uma forma de expressão
do nacionalismo. (REVISTA POLITIZE,
2017)

Ou seja, atualmente, o movimento neonazista
não tem o intuito de chegar ao poder e sim fundamentar o
que defende em ações supostamente democráticas. Logo,
pretende usar a influência em um governo já estabelecido
para colocar em prática o que acreditam, como no exemplo
acima.
Andréa Aparecida Dias de Oliveira
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Socialmente o movimento tem representantes
em todo mundo e com meios diferentes de atuação, a
exemplo disso temos a Ku Klux Klan (KKK) de origem norte
americana e os Skinheads, inglesa. Apesar de terem
origem em países muito distantes, o Brasil também tem
casos, inclusive recentes, de apoio ao Neonazismo e a
esses grupos minoritários.
Segundo a antropóloga Adriana Dias, em um
estudo da BBC:
o florescimento de grupos neonazistas no
Brasil seria também favorecido por um
ambiente social que combina fatores como o
racismo, a presença de uma elite
segregacionista e uma alta concentração de
renda nas mãos de poucos. (BBC, 2017)

Diante do relato da antropóloga podemos afirmar
que a realidade de um país que viveu cerca 300 anos sob
um regime escravocrata é extremamente propícia para o
crescimento desses movimentos de caráter racista. Além
disso, o Brasil ainda conta com uma extrema desigualdade
social o que corrobora na reunião relatada acima: “uma
elite segregacionista”. É desta forma que o país passou a
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se deparar com casos crescentes de expressão neonazista
nos últimos anos.
Apesar da Constituição Brasileira Lei 7.716/89
proibir a apologia a qualquer movimento racista, estudos
da BBC apontam que “há grupos ativos especialmente no
Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais
e no Distrito Federal”, esses grupos têm caráter
preconceituoso, violento e segregacionista. A inspiração
vem dos movimentos ocorridos nos Estados. Segundo
esse

mesmo

artigo

existem

algumas

tendências

majoritárias no Brasil, sendo eles: "Skinhead racista",
"White Power" e “Kombat Rac”.
Em 2017, a polícia começou a notar um aumento
do movimento Neonazista em São Paulo, a mídia começou
a divulgar e os brasileiros, sobretudo paulistas, começaram
a ver de perto o que é o Neonazismo. Esses grupos foram
responsáveis pela divulgação de cartazes de caráter
antissemita, depredações de espaços públicos e atos de
violência contra as minorias segregadas por esta ideologia.
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Mas afinal, o que fez com que esse movimento
começasse a surgir no Brasil e o que o fez ganhar força?
Segundo a matéria publicada pela BBC, o momento em
que está inserido esses movimentos tem grande influência,
afinal, o ano de 2017 e seus antecedentes foram
extremamente conturbados dentro e fora do país. Afirma a
publicação:
Internamente, é possível destacar o
impeachment da ex-presidente Dilma
Rousseff e a ascensão de políticos que
adotam discurso radical de direita no
Congresso. [...] No exterior, eventos como a
eleição do republicano Donald Trump para a
Presidência dos Estados Unidos e o
fortalecimento de partidos populistas com
visões de extrema-direita na Europa
poderiam encorajar adeptos do neonazismo
a se manifestar. (BBC, 2017)

Assim, a queda de um governo de esquerda e a
ascensão de um governo de direita na maior potência
mundial e também inspiração para o movimento faz com
que, como afirmou Adriana Dias “O fato da direita estar
voltado ao poder faz os neonazistas se sentirem mais
confiantes para atacar os menos favorecidos".
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E os casos de apologia ao Nazismo não pararam
de existir em 2017, ainda esse ano, em 2020 foi visto casos
em que membros o governo mostraram sua apologia,
numa reportagem que saiu na Revista Veja é relatado:
Roberto Alvim acabou sendo exonerado do
cargo de secretário nacional de Cultura
depois da divulgação de seu vídeo com
frases e estética que remetiam a Joseph
Goebbels, ministro da Propaganda de Adolf
Hitler. Ele não foi o único a trazer de volta as
memórias de um dos períodos mais obscuros
da história. O escândalo coincide com o
momento em que há um preocupante
crescimento do movimento neonazista no
Brasil. Em mapeamento atualizado no fim de
2019, a antropóloga Adriana Dias, da
Universidade
Estadual de Campinas
(Unicamp), identificou 334 células no Brasil,
a maioria em São Paulo e nos estados do
Sul. (REVISTA VEJA, 2020)

Desta forma percebe-se que o Neonazismo não
só existe como está muito próximo da realidade do
brasileiro. Mesmo sendo proibido por lei e com direito à
punição ainda encontramos adeptos, inclusive dentro do
governo.
No país temos alguns grupos, cujos nomes
foram

citados

anteriormente,

esses

têm

caráter
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segregacionista, preconceituoso e violento. Por este
motivo causa tanta preocupação seja por antropólogos que
estudam os casos, pela polícia que é responsável por punilos ou pela própria população que fica assustada que em
pleno século XXI ainda exista tanto ódio e discriminação.
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INCLUSÃO ATRAVÉS DO USO DE JOGOS
ELETRÔNICOS
Emilio Rodrigues Pereira Junior17

INTRODUÇÃO

Segundo a Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, realizada em 11 de dezembro de 2006,
na sede da ONU, em Nova York (BRASIL, 2007), pessoas com
deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva
na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.
A educação para pessoas com deficiência
começou a se delinear somente com os
movimentos sociais de Educação para todos,
ocorridos no final do século XIX e início do
século XX, mas ações concretas em âmbito
mundial, com intenção de unificar forças em
defesa da pessoa com deficiência e com o
objetivo de firmar compromissos e
Professor da Escola EMEF “Guimarães Rosa”, SME, da Diretoria Regional
de Educação de Itaquera.
17
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influenciar a legislação dos países parceiros,
somente começaram a aparecer depois da
metade do século XX (RODRIGUES;
MARANHE, 2010, s/p, grifo do autor).

A partir da Declaração de Salamanca, (UNESCO, 1994)
as discussões em torno do tema escolarização de alunos da
educação especial na classe comum se intensificaram em nível
internacional, como apresenta em seu plano de ações, onde
destaca que uma escola inclusiva deve partir do princípio de que
todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível,
independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que
elas possam ter.
Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às
necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os
estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de
qualidade a todos através de um currículo apropriado, arranjos
organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso e parceria
com as comunidades. (UNESCO, 1994)

Os governos signatários da declaração
reafirmaram que as pessoas com deficiência
têm os mesmos direitos humanos e liberdades
fundamentais que os demais cidadãos. A
partir da Convenção sobre os Direitos das
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Pessoas com Deficiência, a deficiência
passou a ser vista como um modelo social, ao
invés do modelo reabilitador. Foi entendido
que as causas que originam a deficiência são
mais sociais do que biológicas. É muito
importante reconhecer que a deficiência é um
conceito em evolução e que as barreiras estão
associadas às atitudes e ao ambiente que
impedem a plena e efetiva participação
dessas pessoas na sociedade em igualdade de
oportunidade com as demais pessoas.
(RODRIGUES; CAPELLINI, 2003, p. 6).

Uma

educação

inclusiva

contribui

também

para

minimizar atitudes preconceituosas, nesse sentido, buscar um
estreitamento entre a Educação Especial e a educação comum se
faz necessário para a construção de ações didático-pedagógicas
que sejam capazes de minimizar o processo de exclusão destes
alunos os quais são, como qualquer cidadão brasileiro, dotados de
direitos constitucionais referentes a um ensino de qualidade que
promova o desenvolvimento intelectual, social e afetivo,
respeitando suas necessidades educacionais e habilidades.
Esses documentos evidenciam o caráter urgente de se
propiciar condições de um ensino colaborativo no atendimento
educacional especializado nas escolas comuns, buscando assim
melhores condições e qualidade no trabalho educativo a ser

Emilio Rodrigues Pereira Junior

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

desenvolvido com os alunos que necessitem do Atendimento
Educacional Especializado (AEE).
Todos, sem distinção, têm o direito ao acesso e
permanência na escola, recebendo atendimento educacional de
qualidade e que vise ao seu pleno desenvolvimento. Nesse caso,
a Educação Especial não deve ser considerada um tópico à parte
da programação escolar, mas estar integrada às demais ações a
serem viabilizadas para a construção de um ambiente escolar
realmente inclusivo e favorável ao aprendizado de todos os
alunos, o papel da educação especial é, junto com a educação
regular, possibilitar que o AEE atinja os objetivos propostos para
sua educação.

A educação é um direito humano,
fundamental e inalienável e é dever do Estado
e da família, nessa perspectiva, pode-se dizer
que os direitos já foram conquistados na
legislação, mas, precisamos estar atentos para
que “esta construção seja pautada em
princípios éticos como respeito à diversidade
e igualdade de direitos, tão perseguidos pela
humanidade” (RODRIGUES; CAPELLINI,
2003, p. 2).

Um ensino de qualidade deriva de iniciativas que
envolvam trabalhos colaborativos entre professores, gestores,
Emilio Rodrigues Pereira Junior

2040

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

especialistas, pais e alunos, bem como outros profissionais que
“compõem uma rede educacional em torno de uma proposta que
é comum a todas as escolas e que, ao mesmo tempo, é construída
por cada uma delas, segundo as suas peculiaridades” (ROPOLI et
al., 2010, p. 10).
Há ciência de que ao mesmo tempo em que se estimula a
aprendizagem de conteúdos escolares e o desenvolvimento de
habilidades dos alunos, estes também precisam ser pensados
enquanto seres humanos, cultivando princípios éticos, o convívio
social e a realização pessoal.
As leis existentes pretendem garantir que cada equipe
escolar em parceria com os demais setores da sociedade considere
a escola que temos, com toda sua complexidade, e a partir dela, e
com a realidade concreta de cada uma, planeje, desenvolva e
avalie suas políticas, culturas e práticas, no sentido de promover
acesso, permanência e aprendizagem de todos os estudantes,
incluindo aqueles com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
Precisamos acreditar que outra organização escolar é
possível, na qual devemos cultivar práticas colaborativas para
inspirar nossos alunos à solidariedade, ao trabalho coletivo, à
colaboração e não à competição.
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A construção de uma escola inclusiva acarreta o
desenvolvimento de ações que propiciem a participação de todos,
distinguindo-se das demais pela sua qualidade. Efetivá-la em sala
de aula, torna-se um desafio a ser assumido por toda a
comunidade escolar, em especial, pelo professor da classe comum
e o especialista.
Rodrigues e Capellini (2010) apresentam a ideia que a
criação de ações para a participação de todos os envolvidos no
processo de inclusão deve permitir condições para o seu pleno
desenvolvimento, através especialmente da participação plena da
sociedade e de todos os cidadãos, sendo fundamental que a
sociedade e principalmente a escola cumpram a sua função de
direitos e de deveres, esse movimento deve ser cíclico e contínuo
de ações e práticas da Educação Especial possibilitando a
igualdade de oportunidades para que todos possam se
desenvolver

holisticamente

e

de

uma

forma

plena

independentemente das suas limitações ou características
peculiares.

1. Justificativa

Emilio Rodrigues Pereira Junior

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

Conforme apresenta Monteiro (2014, p.165) acredito que
“A educação é um direito universal do ser humano, sem
discriminação nem exclusão. É direito de ser sujeito e ser
diferente. É direito de aprender a autonomia para o exercício da
cidadania. É um fim em si próprio e um recurso essencial para a
realização de todos os direitos humanos” O desenvolvimento de
práticas didáticas diferenciadas através do uso de recursos de
aprendizagem não convencionais, como jogos digitais e modelos
3D em papel, vem cada vez mais reafirmar a pertinência e a
importância do desenvolvimento de ações pedagógicas não
formais no ambiente escolar.
O tema em questão é muito importante, visto que a
aprendizagem e o desenvolvimento de alunos com AH/SD requer
diferentes estratégias didáticas para que o mesmo possa realmente
acontecer, esses recursos precisam estimular o interesse do aluno
pelo assunto estudado, o desenvolvimento das características
cognitivas em conjunto com a aprendizagem e o convívio social
para os alunos com AH/SD que é muito importante,
instrumentalizando também o professor quanto a ações que
poderão ser empregadas na sala de aula comum, ou Sala de
Recurso Multifuncional (SRM), visando especialmente o
aprimoramento das práticas pedagógicas empregadas nas
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disciplinas escolares. O ponto de partida do trabalho a ser
desenvolvido será a pesquisa e o possível emprego de práticas
didáticas não convencionais para a aprendizagem dos conteúdos
escolares e sua complementação e enriquecimento escolar para
todos e especialmente para os alunos com AH/SD.
A Zoologia cultural, ramo da ciência onde são estudadas
as diferentes manifestações zoológicas na cultura popular (DASILVA; COELHO, 2016), vem ganhando muito destaque com o
passar dos anos. Trabalhos relacionando personagens fictícios aos
animais reais têm se tornado cada vez mais populares, sendo DaSilva et al. (2014) e Castanheira et al. (2015) exemplos de artigos
recentes envolvidos com o tema.
Deve-se realçar que trabalhos de Zoologia cultural têm um
grande potencial para serem utilizados como forma de propagar
o conhecimento (DA-SILVA; COELHO, 2016) e podem ser
usados em sala de aula, pois isso estimula e facilita o
entendimento do aluno em diversas questões, podendo se
constituir em uma forte estratégia didática.
O tema do trabalho foi escolhido por demonstrar uma
situação que ocorre constantemente em sala de aula,
especialmente em relação aos alunos com AH/SD, que não tem o
seu ritmo nem suas características de aprendizagem atendidas de
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forma mais completa, visto que na maioria das disciplinas os
professores normalmente apresentam os conteúdos de uma forma
mais homogênea e padronizada, especialmente pela dinâmica
escolar, o que é muito diferente de como os alunos com AH/SD
costumam aprender.
O ensino de Zoologia tem por característica ser bastante
longo, visto a quantidade de características estruturais e
adaptativas que os seres vivos apresentam, sendo por vezes
abordado de modo expositivo e maçante. Investir em um ensino
que trata características zoológicas a partir da óptica da Zoologia
cultural certamente proporcionará contribuições positivas para o
processo de ensino e aprendizagem em relação ao conteúdo
curricular atual.
Como o aluno com indícios de AH/SD participante desta
pesquisa gosta muito de games e jogos digitais, e a grande maioria
dos jogos apresenta personagens que são baseados em seres vivos
reais, como por exemplo, os jogos da série Pokémon:

18

surgiu a

ideia de comparar e integrar as informações encontradas nesses
jogos com o conteúdo curricular apresentado em sala de aula,
desenvolvendo a ideia de análise das características desses
18

Disponível em: http://topbiologia.com/20-animais-e-plantas-que-saopokemons-mundo-real/ Acesso em 24 de abr. 2017.
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personagens em comparação com as características dos seres
vivos reais em que foram baseados, permitindo que o aluno faça
comparações e observações das características desses seres, tanto
dos fictícios quanto dos seres reais e explicitar o que sabe sobre
eles, para que posteriormente possa verificar se as informações
estavam corretas ou incorretas na apresentação do ser vivo pelo
jogo digital.
O aluno poderá também complementar as informações
obtidas através da elaboração de Paper-Toys com a representação
dos personagens do game e a sua comparação com o ser vivo
real19, o que permitirá a ele desenvolver várias habilidades de
análise, observação, práticas artísticas, desenvolvimento motor
fino etc...
Podemos observar que o uso das Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDIC), é uma importante ferramenta
para o desenvolvimento de enriquecimento curricular e para a
criação de desafios cognitivos para os alunos com AH/SD,
através do oferecimento de alternativas motivadoras e criativas de
ensino que visem à otimização de suas potencialidades e

19

Como apresentado no site Disponível em:
http://www.pokemonpapercraft.net/2011/04/drowzee.html. Acesso em 24 de
abr. 2017.
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possibilitem a sua integração e o seu desenvolvimento permitindo
a obtenção de uma maior chance de sucesso escolar.
O uso de estratégias pedagógicas diferenciadas se faz
necessário especialmente tendo em vista as características de
aprendizagem diferenciadas que os alunos com AH/SD
necessitam para desenvolver todo o seu potencial e também
permite a possibilidade da criação de novas formas de
apresentação do conteúdo escolar, proporcionado a colaboração
para o desenvolvimento práticas contextualizadas com o dia-a-dia
de alunos com AH/SD, desenvolvimento de ferramentas para
elaboração de práticas didáticas diferenciadas para professores da
sala comum e de SRM, possibilidade de enriquecimento
curricular fora do turno de aula e outras estratégias didáticas para
a aprendizagem e desenvolvimento de alunos com AH/SD, pois
os alunos com AH/SD necessitam de uma variedade de práticas
que estimulem plenamente o seu potencial criativo e cognitivo
principalmente, para que posteriormente seja possível analisar
como essas práticas pedagógicas podem influenciar no
aprendizado dos alunos com AH/SD, de modo que se perceba
uma melhor forma para o desenvolvimento de conteúdos
didáticos em relação às aprendizagens para alunos com AH/SD.
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2. OBJETIVO

A pesquisa tem o objetivo de apresentar situações
didáticas que poderão ser utilizadas em sala de aula comum, SRM
e até em outros espaços escolares, com a intenção de melhorar a
aprendizagem e o desenvolvimento social, cognitivo e emocional
dos alunos com AH/SD, permitindo assim aprimorar as
informações sobre de que forma se desenvolve o aprendizado
desses alunos e como as estratégias didáticas diferenciadas
podem ajudá-los em sua aprendizagem e no seu desenvolvimento,
de uma forma mais completa, contextualizada e possibilitando
que o aluno expresse seus interesses e possa desenvolver talentos
que não são percebidos na sala de aula comum.
3. REVISÃO DE LITERATURA

O jogo Pokémon é uma franquia de várias mídias
criada por Satoshi Tajiri, que compreende games, filmes e
brinquedos entre outros, os personagens do game são seres
fictícios chamados Pokémons, que alguns treinadores os
capturam e os fazem participar de batalhas entre eles com a ajuda
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de uma Pokédex Científica, um tipo de enciclopédia do mundo
Pokémon. Para a elaboração da maioria dos personagens do game
foram usados aspectos morfológicos de seres vivos ainda
existentes ou não mais da natureza, sendo realizado através de
representações bastante fieis, ou através de aproximações
biológicas que permitem a classificação em determinados grupos
filogenéticos. O enredo dos jogos e da série de TV (anime) se
passa em regiões habitadas por diversos Pokémons e por
humanos. O protagonista possui a missão de vencer líderes de
ginásio espalhados pelas cidades da região. Em cada vitória o
protagonista recebe uma insígnia de ginásio e para adentrar na
Liga Pokémon ao final da jornada e enfrentar os melhores
treinadores da região é necessário conquistar oito insígnias.
Além de vencer a Liga Pokémon, o protagonista deve
completar a Pokédex ou Agenda Pokémon. Isso é, capturar todos
os Pokémons existentes na região e, a cada captura, o monstro é
registrado na agenda como capturado. Cada Pokémon possui um
número e uma descrição na Pokédex. Os Pokémons vivem em
meio selvagem, em diversos ecossistemas terrestres e aquáticos e
a captura é feita através de batalhas e, quando o Pokémon estiver
fraco, joga-se a Pokébola para tentar capturá-lo. As Pokébolas são
dispositivos esféricos utilizados para condicionar e transportar os
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Pokémon,

fazendo-os

materializar

(quando

saem)

e

desmaterializar (quando entram). Desse modo, elas são pequenas
e cabem no bolso e, por isso, o nome “Monstros de Bolso”.
A educação enfrenta atualmente um de seus maiores
desafios quanto à aprendizagem dos seus alunos, que é
contextualizar o que é apresentado pelas disciplinas escolares
com o que os alunos vivenciam em sua vida cotidiana, o uso de
elementos da cultura pop em sala de aula pode vir a ser uma
estratégia de grande importância para a utilização de práticas
didáticas diferenciadas na ambiente escolar, para todos os alunos,
mas principalmente para aqueles com AH/SD em virtude das suas
características de aprendizagem diferenciadas.
Com a devida adaptação, elementos midiáticos além de
HQs, séries de TV e desenhos animados podem ser importantes
ferramentas de adaptação e integração de muitos conceitos
biológicos aprendidos em sala de aula apresentados pelo currículo
escolar oficial, partindo de conceitos básicos (o que é vida) sobre
até conceitos mais gerais (relações ecológicas) entre outros.
Segundo Coelho e Da Silva (2015, p. 2) “Todos esses
conceitos e temas podem ser utilizados para enriquecer as aulas,
transmitir conteúdos e despertar o interesse dos alunos. “.
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Carvalho e Martins (2009, p. 6) Complementam o que foi
citado por Coelho e Da-Silva no parágrafo acima quando
explicitam, “Mas isso, sempre, com os devidos cuidados e ajustes.
Como obras ficcionais, os filmes não estão obrigatoriamente
compromissados em abordar conteúdos de Ciências Naturais da
forma que é considerada correta pela comunidade científica. “.
É importante para o professor observar que o uso de uma
obra de ficção dever ser usada com parcimônia, e objeto de
planejamento e estudo para a sua adaptação no uso como
ferramenta didática em relação aos conteúdos desenvolvidos em
sala de aula, como apresentam Coelho e Da Silva (2015, p. 2) “E
é aí que deve entrar o grau de discernimento do professor, ao
ministrar os conhecimentos e conduzir adequadamente as
atividades. “.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conhecer os personagens de Pokémon e relacionar com o
animal que inspirou a sua criação permite o professor mobilizar
diferentes saberes que irão corroborar em uma aprendizagem
significativa, além de permitir que o aluno tenha contato com a
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diversidade animal de modo mais dinâmico e próximo de sua
realidade.
O uso do Pokémon foi uma estratégia conforme ao
interesse do aluno, o que podemos demonstrar é que o
planejamento diante de recursos que trazem contextualização e
significado ao aluno promove o interesse e a participação, que
poderá refletir na aprendizagem.
Por isso, se faz necessário compreender para explorar de
modo positivo e motivador a inserção da cultura pop em sala de
aula, tendo em vista que são estratégias que permitem alcançar os
interesses dos alunos. Sendo assim, a possibilidade de uso desses
exemplos nas aulas de Ciências Naturais do Ciclo Interdisciplinar
permite criar para a sala de aula uma nova abordagem ao se
apropriar da linguagem de divulgação científica presente no jogo
digital para facilitar o processo de ensino e aprendizagem dos
conteúdos curriculares, além de tornar as aulas mais atrativas e
motivadoras e contextualizadas.
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EDUCAÇÃO E AUTONOMIA
Dalize de Oliveira

GLOBALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO

Nas últimas décadas do século XX, nítidas
mudanças ocorreram tanto no campo econômico e político,
quanto no campo da cultura, da ciência e da tecnologia,
fazendo surgir um novo pensar sobre a Educação. A
dialética na vida do homem e da história da sociedade se
resume ao fato de que tudo muda o tempo todo.
Novas e importantes transformações nas
formas de vida e de trabalho feudais deram início ao que
se convencionou chamar de Idade Moderna. A Revolução
Industrial, o surgimento das ciências humanas, o
desenvolvimento de novas forças produtivas com o
nascimento de uma nova classe social, o proletariado,
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emergiram

os

ingredientes

de

outras

e

novas

transformações sociais: padrões e valores, técnicas e
procedimentos etc.
A

Educação,

tanto

em

suas

ideias

orientadoras quanto em seus atos escolares, não poderia
deixar de interagir com essas transformações, impondo
novos ritmos e dimensões a tarefa de ensinar e aprender.
A globalização capitalista da economia e da
comunicação, aliadas às transformações tecnológicas
ocorridas ao longo do século XX, desenvolveu um amplo
processo de mundialização de relações, processos
estruturais de dominação e apropriação, antagonismo e
integração. Aos poucos, todas as esferas da vida social,
coletiva e individual foram alcançadas pelos problemas e
dilemas da globalização.
As condições sociais, econômicas, políticas e
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culturais, nas quais se constituem e desenvolvem o sujeito,
tornaram possível o surgimento da era da informática momento rico de possibilidades e perspectivas da teoria e
prática, redescobrindo padrões, valores, ideais, signos e
símbolos de circulação mundial. Desse modo, os efeitos da
globalização intensificaram o caráter de interconexão da
vida política, econômica e social das pessoas do mundo
todo e estenderam os efeitos da modernidade para todos,
por meio das tecnologias de comunicação.
Com as inúmeras transformações em ritmo
acelerado, o acesso à educação se posicionou como
ferramenta

para

socializar

os

alunos

diante

da

dinamicidade do meio. Essas perspectivas sustentam uma
busca do saber, do conhecimento que permeia o ser
humano, valorizando o seu cotidiano, a sua vivência, o
pessoal, como também suas decisões, seus projetos e
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suas escolhas, estas por sua vez, buscando a iniciativa e a
criatividade.
A perspectiva de uma educação para todos
exige o acesso a aprendizagem, ao conhecimento e ao
conjunto de experiências curriculares disponibilizadas na
prática educativa.
Faz-se necessário questionar e rejeitar o
pressuposto de uma educação tecnicista enquanto
paradigma de conhecimento acabado e formal, sugerindo
um conhecimento em construção, que analisa a educação
como um compromisso político cheio de valores éticos e
morais. Para a consolidação dessa postura, a educação
precisa de outras instâncias de socialização que amplie os
conhecimentos, os costumes da escola e dos alunos a fim
de desenvolver capacidades de aprendizagem da relação,
da cultura, da convivência, de interação e do contexto.
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Há uma preocupação com ensino de
qualidade mais do que com educação de
qualidade. Ensino e educação são
conceitos
diferentes.
No
ensino
organiza-se uma série de atividades
didáticas para ajudar os alunos a
compreender áreas específicas do
conhecimento
(ciências,
história,
matemática). Na educação o foco, além
de ensinar, é ajudar a integrar ensino e
vida. Educar é ajudar a integrar todas as
dimensões da vida, a encontrar nosso
caminho
intelectual,
emocional,
profissional, que nos realize e que
contribua para modificar a sociedade que
temos (MORAN; MASETTO; BEHRENS,
2001, p. 12).

Diante dessa reflexão sobre a educação, a
escola na sociedade globalizada precisa criar espaços de
participação, reflexão e formação para conviver com as
mudanças e incertezas inerentes, próprias a esse contexto
sócio-econômico.
O trabalho coletivo é fundamental para
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alcançar os objetivos propostos na escola de construção e
reconstrução do conhecimento. Na rede de relações, todos
aprendem a superar suas dificuldades. O potencial de cada
um é contribuição efetiva para a superação da fragilidade
e todos são protagonistas dos resultados.
A escola vista como uma organização que
congrega a comunidade escolar em geral tem como
principal objetivo o sucesso da aprendizagem de seus
alunos, formando cidadãos co-participantes de uma
sociedade em mudança.
Na

concepção

tradicional,

os

saberes

consistiam em aplicar bem os conteúdos e resolver
exercícios para fixação. Neste sentido, o professor devia
ser exigente com a disciplina de seus alunos e avaliar os
ganhos

que

se

acumulavam

durante

o

período

correspondente as aulas dadas. Além disso, o professor
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precisava ser referência para o aluno, devia ter o domínio
da classe por meio da disciplina rígida e do mobilismo.
Na sociedade de hoje, no entanto, o
desenvolvimento de competências e habilidades de
aprendizagem

é

considerado

indissociável

e

complementar. Exige-se um ensino e uma aprendizagem
de natureza investigativa, pautada pelo enfrentamento de
situações-problemas

para

os

quais

as

respostas

conhecidas são insuficientes. Uma prática reflexiva que se
torna objeto de transformação.

As escolas são lugares onde as novas
competências devem ser adquiridas ou
reconhecidas e desenvolvidas. Sendo a
literacia informática uma das novas
competências (...) O desenvolvimento
destas competências e dos contextos
formativos que permitirão desenvolvêlas exigem novas atitudes dos alunos,
dos professores e das escolas como
organizações vocacionadas para educar
(ALARCÃO, 2004, p. 12-13).
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O conhecimento produzido na escola deve ter
caráter prático, fornecendo os elementos necessários para
compreensão e intervenção da realidade.
Diante desse novo modo de pensar, a escola
é alvo principal de mudanças visando uma educação
participativa, democrática, descentralizada. Dessa forma,
podemos pensar em autonomia – autonomia do pensar e
autonomia do fazer.
Nesse viés, autonomia se inter-relaciona com
um novo paradigma nas práticas educativas, sendo
condição necessária para que os alunos elaborem e
realizem seu próprio conhecimento, sendo amparado pela
construção do projeto pedagógico que permite à escola
atuar de acordo com suas próprias necessidades.

Dalize de Oliveira

2065

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

A AUTONOMIA NA PRÁTICA EDUCATIVA

Apesar de ser uma prática relativamente
nova, a discussão sobre autonomia está enraizada em
Sócrates (470-399 a.C.), filósofo grego, da antiguidade,
que viveu em Atenas, Grécia, entre os séculos IV e III a.C.
O filósofo sustentava a ideia de educar atrelada à
capacitação do educando para que este possa, por si
mesmo, buscar respostas, construindo sua autonomia
nesse processo. A escola, no modelo aspirado por
Sócrates, com base na maiêutica (prática de oferecer ao
aluno condições de fazer florescer seu conhecimento),
deveria ser toda instituída acerca da autonomia, tendo o
diálogo como método.

No diálogo entre Sócrates e Mênon
acerca da questão “se a virtude podia ser

Dalize de Oliveira

2066

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

ensinada”, numa praça de Atenas, o
mestre Sócrates insiste que o escravo
Mênon deve procurar, nele mesmo, a
resposta que Educar significa, então,
capacitar, potencializar, para que o
educando seja capaz de buscar a
resposta do que pergunta, significa
formar para a autonomia. A escola, no
ideal de Sócrates, deveria instituir-se
toda ela em torno da autonomia. Seu
método: o diálogo (GADOTTI, 2008,
p.15).

Por meio da relação entre os indivíduos é
possível construir um saber (processo dialógico), contudo,
para Sócrates, o mesmo se consolidaria a partir de um
autoconhecimento, inclusive das limitações. Desse modo,
até mesmo as célebres frases: “Conhece-te a ti mesmo” e
“Só sei que nada sei” caberiam nesse contexto de
construção de conhecimento como a importância de se
autoconhecer, de reconhecer suas dúvidas e dificuldades,
na busca de um meio para saná-las.
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De origem grega, autonomia (auto - por si
mesmo e nomos - lei) é a faculdade de se governar por si
mesmo; direito ou faculdade de reger-se por leis próprias,
conforme Ferreira (2000). Nesse caso, a escola seria
autogovernada por ela mesma e por todos que dela
participam.
Gadotti (2008), professor e diretor do Instituto
Paulo Freire, no livro “Escola Cidadã”, aborda a tendência
voltada ao saber e autonomia da população, tratando
principalmente desta vertente, preocupada em fazer da
escola um meio de conscientização:

A ideia de autonomia está sempre
associada à ideia de liberdade. O
movimento antiautoritário na educação
inaugura a diferença entre Escola
Tradicional (centrada no mestre) e a
Escola Nova (centrada no aluno).
(GADOTTI, 2008, p.15).
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Na sua visão, autonomia está associada à
liberdade do ser, de inventar, de produzir seu próprio
caminho, construído na visão histórico-social, trazendo
grande transformação na escola. Transformação essa que
claramente

diferencia

a

escola

tradicionalista

do

movimento da Escola Nova, considerada precursora das
concepções progressistas. Pela primeira vez, analisava a
função autônoma do professor que deixava de ser o
detentor do saber, o mestre autoritário que apenas
transmita o conhecimento, de forma acabada e sem
abertura a novas reflexões e pensares, passando a ser o
mediador do processo de ensino e aprendizagem. Nesta
concepção o professor e aluno constroem juntos o
conhecimento, oportunizando autonomia para o aluno nas
atividades cognitivas de pensar, de refletir, de posicionar-
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se, o que não deixa também de colaborar para a
construção de novos saberes.
A Educação na concepção progressista
implica na possibilidade de reflexão, e não dá para refletir
sem autonomia, uma vez que a reflexão é livre e sem
limites. Ao analisar e discutir sobre autonomia permite-se
reflexões sobre teorias e práticas educativas que
atravessaram os tempos.
Na Antiguidade Grega a educação visava
formar o jovem para viver na polis. A razão autônoma
baseava-se nas explicações religiosas e místicas, e a
inteligência crítica, no homem livre para pensar e formar os
juízos a cerca da sua vida na polis, preparando-o não para
submeter-se ao destino, mas para influenciar e ser agente
de transformação como cidadão.
Na Idade Média a educação era marcada
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pela visão teocêntrica, a de Deus como fundamentação da
ação pedagógica e finalidade da formação do cristão. A
formação do homem visava os ideais acéticos, distantes
dos prazeres e das preocupações terrenas, com objetivo
de chegar até Deus.
O Renascimento surgiu na Itália, ricos e
poderosos membros da sociedade italiana despertaram-se
para a necessidade de superar a mentalidade feudal. A
classe burguesa assume padrões aristocráticos e aspira
uma educação que permita formar o homem de negócio,
ao mesmo tempo, científico.
Na Idade Moderna a Revolução Francesa
(1978) traz como ideais liberais: liberdade, igualdade,
fraternidade, democracia e laicidade. Dá origem à criação
de Estado e também de sistema nacionais de ensino,
propondo uma escola para todos.
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No século VII, as ideias advindas do
racionalismo
e
do
renascimento
científico influenciam os pedagogos,
cada vez mais interessados pelo método
e realismo em educação. A principal
tendência é a busca de métodos
diferentes a fim de tornar a educação
mais agradável e ao mesmo tempo
eficaz na vida prática (ARANHA, 1996,
p.107).

Nesse ínterim, muitos teóricos surgiram com
o intuito de sobrepor a importância da autonomia na
formação e no desenvolvimento do sujeito, a fim de
priorizar a educação um caminho para compreensão das
coisas e não das palavras. Podemos destacar:

•

Vittorino Feltre (1378-1446), humanista italiano que
abordara a necessidade de criar oportunidades de
expressão dos alunos;
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•

François Rabelais (1495-1553) escritor francês do
Renascimento, que com críticas aos métodos
autoritários da escolástica, defendia a participação
dos alunos nos processos de ensino;

•

Montaigne (1533-1592), humanista francês, que
propunha uma pedagogia baseada na instrução que
seria adquirida pela experiência, cabendo ao
professor proporcionar tal experiência;

•

Comênio - Jan Amos Komensky (1592-1670),
educador theco, combateu o sistema medieval,
defendeu o ensinar tudo para todos, respeitando a
inteligência e os sentimentos da criança. Destacouse com sua obra Didática Magna, que marca o início
da sistematização da pedagogia e da didática no
Ocidente. Sua visão foi propor a educação partindo
do conhecido para o complexo;
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•

John Locke (1632-1704), filósofo inglês, que
destacou que a escola precisa preocupar-se não só
com o desenvolvimento intelectual do aluno, mas
também com seu desenvolvimento físico e moral por
meio de experiências práticas;

•

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), humanista e
iluminista francês, destacou que a criança não era
um adulto em miniatura, mas sim um ser em
desenvolvimento, sendo que a educação deveria
apresentar objetivos centrados em ajudar a criança,
fazendo-a querer saber, saber sentir, saber pensar
e, assim, agir com coerência.
Esses e outros educadores modernos, em

seus diferentes contextos, enfatizavam a ideia da
autonomia para libertar o sujeito do autoritarismo e transpor
uma educação centrada no sujeito.
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Numa carta que Gargântua escreve ao
filho Pantagruel, o pai apresenta um
verdadeiro plano de estudos: “Quando
ao conhecimento dos fatos da natureza,
quero que se adorne cuidadosamente
deles; que não haja mar, rio ou fonte dos
quais não conheça os peixes; todos os
pássaros do ar, todas as árvores, os
arbustos e os frutos das florestas; todas
as eras da terra, todos os metais
escondidos no ventre dos abismos, as
pedreiras do Oriente e do Sul, nada lhe
seja desconhecido” (GADOTTI, 1996, p.
63).

No movimento da Escola Nova, em meados
do século XX, defendia-se a ideia da autonomia no
aprendizado das crianças. Destacou-se nesse movimento
histórico, a aplicação de métodos de trabalho docente,
como os de Maria Montessori (1870-1952), pedagoga e
médica pediatra italiana, representando um dos pilares da
chamada Pedagogia Científica Moderna, dedicando-se às
crianças com sérios distúrbios de aprendizagem. Seu
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método com cuidadosa observação do comportamento
infantil emanava um direito à vida própria, à liberdade e à
autonomia.

Pela primeira vez na história da
educação, construiu-se um ambiente
escolar com objetos pequenos para que
a criança tivesse pleno domínio deles:
mesas, cadeiras, estantes, etc. Com
materiais
concretos,
Montessori
conseguia fazer com que as crianças,
pelo tato, pela pressão, pudessem
distinguir as cores, formas dos objetos,
os espaços, os ruídos, a solidez, etc.
Montessori
explorou
técnicas
completamente novas, como a lição do
silêncio que ensinava a dominar a fala, e
a lição da obscuridade para educar as
percepções auditivas (GADOTTI, 1996,
p.145-146).

Outro importante consolidador da Escola
Nova foi Ovide Decroly (1871-1932), educador belga que
deu origem aos centros de interesses. Organizou os
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conteúdos de maneira globalizada, nas quais “as matérias
de ensino são unificadas e todas as atividades escolares
são

estruturadas

em

torno

de

um

único

tema

preestabelecido pelo educador, a partir de pesquisa sobre
aquilo que considerava interesse dos seus alunos”
(BARBOSA & HORNAN, 2008, p. 16).
Participante ativo, Adolph Ferrière (18791960), professor suíço, trouxe ideias para a consolidação
da Nova Educação, propondo o estímulo da ação
participativa e criativa da criança.
Alexander S. Neill (1883-1973), educador
escocês, famoso por sua escola Summerhill, igualmente
defendia a liberdade das crianças na escola, a formação de
indivíduos livres e criativos, sem a rigidez até então
excessivamente

aplicada.

Seu

trabalho

estava

fundamentado nas teorias de Carl Rogers (1902-1987),
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educador e terapeuta. Cuja teoria afirmava que o clima
psicológico

de

liberdade

favorecia

o

pleno

desenvolvimento do individuo. Valorizava a empatia e a
autenticidade.

Seus

princípios

básicos

aprendizagem

são:

confiança

nas

de

ensino-

potencialidades

humanas, pertinências dos assuntos a serem aprendidos
e/ou

ensinados,

aprendizagem

participativa,

auto-

avaliação e autocrítica, dando muita importância às
relações pessoais, à afetividade e ao amor.
Célestin

Freinet

(1896-1966),

pedagogo

francês, também é outro exemplo de quem não aceitava
procedimentos tradicionais e defendia uma pedagogia
interdisciplinar, sendo que a escola necessitaria criar um
vínculo entre experiência, observação e a comparação. O
estudo do meio, o texto livre, a imprensa na escola, a
correspondência interescolar, o trabalho cooperativo são
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algumas técnicas propostas por ele.
A afetividade teve como expoente Henri
Wallon (1879-1962), psicólogo francês. Wallon identifica a
relação entre a emoção e a inteligência influenciando a
formação no caráter do sujeito. A afetividade ligada às
sensibilidades internas e orientada para o mundo social,
para a construção da pessoa de um lado, e de outro a
inteligência ligada às sensibilidades externas, orientadas
para o mundo físico, colaboravam para a formação integral
do sujeito.

A inteligência tem no desenvolvimento a
função de observar o mundo exterior
para descobrir, explicar e transformar os
seres e as coisas. Esse conhecimento do
mundo decorre da transmutação do real
em mental, isto é, da capacidade do
homem de representar o mundo
concreto (WALLON, 1995, p.51).
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Jean Piaget (1886-1980), biólogo e psicólogo
suíço com sua teoria que quanto mais a criança age sobre
o meio, mais se desenvolve e assim, mais aprende. O
indivíduo está constantemente interagindo com o meio
ambiente. Dessa interação resulta uma mudança continua
chamada adaptação. Esse ciclo adaptativo é constituído
pelo processo de assimilação e acomodação. Alem da
hipótese que Piaget estabeleceu a respeito do papel
desempenhado pela interação social no desenvolvimento
das estruturas mentais integra a dimensão da autonomia,
fato este que pode ser aprendido pelo sentido dos
conceitos de coerção e cooperação.
Lev

Seminovitch

Vigotsky

(1896-1934),

professor e pesquisador russo apresenta a teoria do
desenvolvimento do sujeito como resultado de um
processo sócio-histórico, enfatizando o papel da linguagem
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e da aprendizagem nesse desenvolvimento, construindo
um sujeito ativo, participativo e critico.
Essas novas concepções defendiam uma
educação humanista, histórico-social, critica atenta às
diferenças e necessidades culturais e individuais, fazendo
parte de novas práticas na educação.
Surge um novo paradigma educacional, onde
a criança é vista como ser ativo e criativo. Esse novo
paradigma, voltado para uma prática educativa possibilitou
novas condições ao trabalho escolar, juntamente com a
construção

de

um

sujeito

ético

que

atuasse

e

transformasse seu contexto sócio cultural. Dessa forma
práticas pedagógicas em busca de uma educação para
todos, compõem a próxima seção.

PRÁTICAS

PEDAGÓGICAS:

DO

TECNICISMO

À
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AUTONOMIA NA EDUCA-ÇÃO BRASILEIRA

A escola não é uma entidade abstrata, ela
resulta do trabalho e das relações estabelecidas em seu
interior que tem no aspecto econômico da sociedade seu
determinante.
O início do século XIX propagou-se o direito
de todos à educação e correspondia aos interesses de uma
nova classe que se consolidava no poder: a burguesia.
Surge a escola para todos, criticando as
concepções tradicionais, que tinha função de transmitir
conhecimentos

acumulados

pela

humanidade

e

sistematizados para difundir a instrução.
Segundo Saviani (1993), a escola tradicional
se organiza como uma agência centrada no professor, o
qual transmite o acervo cultural aos alunos. A eles cabe
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assimilar os conhecimentos que lhes são transmitidos.

(...) o essencial era contar com um
professor
razoavelmente
bem
preparado. Assim, as escolas eram
organizadas na forma de classes, cada
um contando com um professor que
expunha as lições que os alunos
seguiam atentamente e aplicava os
exercícios que os alunos deveriam
realizar disciplinadamente (SAVIANI,
1993, p. 18).

As críticas com relação a essa escola
crescem à medida que a economia agrária entra em crise
e uma nova economia é instalada.
A sociedade industrial capitalista que tem sua
especificidade no contexto das relações sociais resultantes
do conflito de duas classes antagônicas: a burguesia e a
classe trabalhadora exigem um sujeito ativo e não mais
passivo. Essa sociedade inspirou-se nos princípios de
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racionalidade, eficiência e produtividade, reordenando o
processo educativo, para formar sujeitos que fossem úteis
à nova economia.
No final do século XIX desenvolve-se a
pedagogia tecnicista – o elemento principal passou a ser a
organização racional dos meios, para que o aluno se
integrou à nova ordem social.
Durante anos nossa educação se concentrou
no ensinar, deixando em segundo plano o aprender. A
pedagogia liberal tecnicista surge, então, com a concepção
de que o homem é considerado um produto do meio, em
consequência das forças existentes em seu ambiente.

Na tendência liberal tecnicista a
educação escolar compete organizar o
processo de aquisição de habilidades,
atitudes e conhecimentos especificos,
úteis e necessários para que o indivíduo
se integre na máquina do sistema social
global (...) Conteúdos de ensino - são as
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informações, princípios científicos, leis
etc, estabelecidos e ordenados numa
sequência lógica e psicológica por
especialistas.É matéria de ensino
apenas o que é redutível ao
conhecimento observável e mensurável;
os conteúdos decorrem da ciência
objetiva eliminando-se qualquer sinal de
subjetividade (LUCKESI, 1994, p. 61).

O autor estabelece uma relação entre homem
e meio, explanando que os homens têm na sua essência a
função de modificar o meio para satisfazer suas
necessidades, para que “se integrem na máquina do
sistema social global” (LUCKESI, 1994, p.61). Assim, o
homem cria e recria o seu ambiente movido por
convicções, por elevado grau de intencionalidade.
A escola, nesta concepção, passa a ser o
local

onde

o

indivíduo

adquirirá

habilidades

e

conhecimentos específicos em uma determinada área,
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para que possa se integrar no sistema social atual, que
agora é caracterizado por máquinas. A escola lhe ensinará
aquilo

que

pode

ser

observado,

apenas.

Seus

conhecimentos decorrerão da ciência objetiva.
Dentro desse contexto, aluno e professor
ficam em segundo plano, já que o elemento principal é o
sistema técnico que passa a ditar a organização e o
planejamento da aula e do curso. O professor passa a ser
um

mero

especialista

na

aplicação

de

manuais,

restringindo-se aos limites possíveis e estreitos da técnica
utilizada. A função do aluno, por sua vez, é reduzida à
passividade, indivíduo que reage aos estímulos a fim de
corresponder às respostas esperadas pela escola. Esta
prática fundamenta-se numa teoria behaviorista, ao
apresentar o comportamento simplesmente como um
conjunto de respostas a estímulos, descrevendo a pessoa
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como um autômato, não explicando os processos
cognitivos e não considerando as intenções ou os
propósitos individuais. “A educação estará contribuindo
para superar problema da marginalidade na medida em
que forma indivíduos eficientes, portanto, capazes de
darem sua parcela de contribuição para o aumento da
produtividade da sociedade” (SAVIANI, 1993, p.25).
Faz parte ainda desse contexto tecnicista de
ensino o uso abundante de recursos tecnológicos e
audiovisuais, sugerindo uma modernização do ensino, mas
com caráter estritamente técnico e instrumental.
Surge a necessidade de se implantar
técnicas mais sociais, que remetam à realidade do aluno e
que também sejam mais flexíveis quanto às constantes
mudanças globais.
No final do século XX e início do XXI
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apresentou-se a uma nova sociedade, globalizada,
mundializada e de pluralismo político, exigindo uma
educação descentralizadora, autônoma.
Para esta nova sociedade a escola tem como
principal

finalidade

trabalhar

o

conhecimento,

na

perspectiva de socializá-lo. Ou seja, de que todo aluno
tenha o acesso e possibilidade efetiva de ter o domínio do
conhecimento, compreensão do mundo em que se insere
e de perceber os mecanismos de dominação existentes,
estando, com isso, de posse de instrumentos que lhes dê
meios de interferir na sociedade. Buscar conhecimentos
em outras instancias sociais e perceber que não são
acabados, mas que estão em constantes transformações.
No

Brasil

podemos

levantar

ainda

o

importante legado deixado por Paulo Freire (1921-1997),
educador que, entre outras obras, escreveu “Pedagogia da
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Autonomia”,

apresentando

propostas

de

práticas

pedagógicas, problematizadoras como meio de construir a
autonomia dos educandos.
O processo de ensino-aprendizagem também
se constitui dentro de interações que se realiza, nos
diversos contextos sociais, buscando-se superar práticas
descontextualizadas do processo educacional por uma
prática pautada por um conjunto de circunstâncias ou fatos
inter-relacionados.
Freire (1996) destacou-se por sua pedagogia
crítica, na reflexão de dois tipos de ensino: a dos
dominantes e dos oprimidos.

Foi um dos grandes

defensores dos valores humanos e da prática da interação
homem-mundo, sujeito-objeto.
Para o autor, não há docência sem discência,
pois quem forma se forma e reforma ao formar, e quem é
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formado forma-se e forma ao ser formado. Refere-se a uma
educação libertadora, onde professor e aluno aprendem
juntos e o ensino não depende somente do professor,
assim como a aprendizagem não se limita apenas ao
aluno. O educador destaca a relação professor-aluno,
enquanto esquema horizontal de intercomunicação para
uma aprendizagem significativa.
Sustentava a ideia de que educar não deve
ser

somente

passar

conhecimentos,

mas

sim

conscientização e testemunho de vida.
Freire (1996) levanta a importância de o
professor

dosar

possibilidades

a

para

relação
o

aluno

teoria-prática,
produzir

ou

criando
construir

conhecimentos reconhecendo que ao ensinar, está
aprendendo também (não há docência sem discência).
Critica a escola tradicional por aplicar ensino

Dalize de Oliveira

2091

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

do tipo depósito bancário, onde apenas se injetam
conhecimentos sem criticidade dos alunos. E ressalta
ainda a necessidade de uma reflexão crítica, por parte da
escola, sobre a prática educativa, descrevendo a
importância

do

hábito

da

pesquisa

(atualizar-se),

transformando o ato de ensinar no desenvolvimento crítico
do aluno.
A autonomia é colocada como de extrema
importância para a consolidação do processo cognitivo: “o
respeito à autonomia e à dignidade de cada um é
imperativo ético e não um favor que podemos ou não
conceder uns aos outros" (FREIRE, 1996, p.59).
Nesse contexto, a pedagogia de projetos,
como detalharemos na próxima seção, surge como base
para

suprir

as

necessidades

da

realidade

atual,

aproximando a vida escolar e a vida fora da escola, uma
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proposta com base em resolução de problemas –
colaborando para transformar os educandos em sujeitos
ativos da construção do seu próprio saber.
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FATOS MARCANTES DA HISTÓRIA: AS
FASES DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Sonia Aparecida Maiolli

RESUMO
A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre 1º de setembro
de 1939 e terminou 8 de maio de 1945, e em 2 de
setembro, no Pacífico.
O conflito pode ser dividido em três fases:
•
•
•

As vitórias do Eixo (1939-1941);
O equilíbrio das forças (1941-1943);
A vitória dos Aliados (1943-1945).

O presente trabalho irá abordar de forma mais clara cada
uma destas fases.

Desenvolvimento

1ª fase: vitórias do Eixo (1939-1941)
A primeira fase da 2ª Guerra Mundial ocorreu com a
invasão da Polônia pela Alemanha em 1939.
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Na tentativa de barrar as incursões do chanceler alemão
Adolf Hitler (1889-1945), os governos de França e GrãBretanha impuseram bloqueios econômicos à Alemanha.
No entanto, não chegaram ao conflito direto.

Eficaz no campo de batalha, a Alemanha realizou em 1940,
uma operação em que combinou ataques terrestres,
aéreos e navais para ocupar a Dinamarca.

O exército alemão também tomou a Noruega como forma
de salvaguardar o comércio de aço com a Suécia e marcar
posição contra a Grã-Bretanha. Para tanto, foi ocupado o
porto norueguês de Narvik.

Em maio de 1940, Hitler ordenou a invasão da Holanda e
da Bélgica, e uma vez ocupados estes países, as tropas
nazistas rumam à França e conseguem dominá-la.

A França assina o armistício com a Alemanha em 14 de
junho de 1940 e é dividida em duas áreas: uma
administrada pelos alemães e a outra, pelo Marechal
Petáin, que colaborava com os nazistas.

Sonia Aparecida Maiolli
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Hitler volta seus olhos para a Grã- Bretanha e, no dia 8 de
agosto, a Alemanha bombardeou as cidades britânicas
com a Luftwaffe, a força aérea alemã. Embora tivessem em
menor número, a Força Aérea Britânica (RAF), consegue
neutralizar o ataque e o governo da Grã-Bretanha ordenou
incursões em solo alemão.

Esta foi a única derrota de Adolfo Hitler na primeira fase da
guerra e permitiu aos Aliados a recompor suas forças.

No ano seguinte, em 1941, o exército de Hitler chegou à
Líbia, no norte da África, com objetivo de conquistar o canal
de Suez. Em maio deste mesmo ano, Iugoslávia e Grécia
foram ocupadas por tropas do Eixo.

2ª fase: equilíbrio de forças (1941-1943)
Segunda Guerra Stalingrado
Com a vitória soviética em Stalingrado, os nazistas não
conquistaram mais nenhum território
O equilíbrio das forças caracteriza a segunda fase da
Segunda Guerra. Esta etapa se inicia em 1941 com a
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invasão da União Soviética pelos alemães e termina em
1943 com a capitulação da Itália.

A conquista da União Soviética tinha como finalidade a
ocupação

das

regiões

de

Leningrado

(hoje

São

Petersburgo), Moscou, Ucrânia e Cáucaso.

A entrada do exército alemão ocorreu pela Ucrânia e,
posteriormente, seguiu para Leningrado. Quando as forças
de Hitler chegaram a Moscou, em dezembro de 1941,
foram contidas pelo Exército Vermelho.

Batalhas no Pacífico
Paralelo ao conflito na Europa, as forças do Japão e dos
Estados Unidos tinham as relações estremecidas.

Antes da guerra, na década de 30, o Japão invadiu a China
e em 1941, a Indochina francesa. Como consequência, em
novembro daquele ano, os EUA decretaram o embargo
comercial ao Japão, exigindo a desocupação da China e
Indochina.
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Em meio a negociações diplomáticas entre EUA e Japão,
este bombardeou a base naval de Pearl Harbor, no Havaí,
e prosseguiu a ofensiva contra os americanos na Ásia
meridional e no Pacífico. Diante do ataque, os Estados
Unidos declararam guerra ao Japão.

Os japoneses invadiram a Malásia Britânica, o porto de
Cingapura, a Birmânia, a Indonésia e as Filipinas. No meio
da tensão, o Japão ocupou o porto de Hong Kong e ilhas
no Oceano Pacífico que pertenciam à Grã-Bretanha e aos
Estados Unidos. Além disso, a Alemanha e a Itália
declararam guerra aos Estados Unidos.

Até janeiro de 1942, a ofensiva japonesa resultou na
conquista de 4 milhões de quilômetros quadrados e o
comando de uma população de 125 milhões de habitantes.

O momento da virada: derrota alemã na União Soviética
O cenário da Segunda Guerra Mundial começa a mudar ao
final de 1942, quando os Aliados passam a ter êxito contra
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os ataques do Eixo. A Batalha de Stalingrado marca essa
fase, alterando o curso do conflito.

O Japão sofre importantes derrotas no Pacífico, sendo
impedido de conquistar a Austrália e o Havaí.

As forças britânicas e americanas também têm êxito na
Líbia e Tunísia. A partir do norte da África, os Aliados
desembarcam na Sicília e invadem a Itália, em 1943.

3ª fase: vitória dos Aliados (1943-1945)
A partir da capitulação da Itália, a Segunda Guerra Mundial
entra na terceira fase, que termina com a rendição do
Japão em setembro de 1945.

Na Itália, o governo de Benito Mussolini (1883-1945) é
destituído pelo rei Vítor Emanuel III em julho de 1943. No
norte do país é proclamada a República de Saló, um
Estado reconhecido somente pelos países do Eixo. Em
setembro do mesmo ano, a Itália firma o armistício com os
Aliados.
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Após esse ponto, a Itália muda de lado e declara guerra à
Alemanha em outubro de 1943. Em abril de 1945, depois
da captura das forças nazistas na Itália, Mussolini tenta
fugir para a Suíça, mas é detido e fuzilado pela resistência.

O cerco à Alemanha se concretiza com a queda da Itália.
Em paralelo, em 1944, os soviéticos libertaram a Romênia,
a Hungria, a Bulgária e a Tchecoslováquia.

Em 6 de junho daquele ano, ocorreu o Dia D, como é
chamado o desembarque do exército Aliado na Normandia,
(França), que provoca o recuo dos alemães e a libertação
da França.

Ainda na Europa, o Exército soviético liberta a Polônia em
janeiro de 1945, conquista a Alemanha e derrota o III
Reich. Em 8 de maio, o conflito termina na Europa.

Já no Pacífico, os Estados Unidos pressionam o Japão e
no fim de 1944, conquistam as ilhas Marshall, Carolinas,
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Marianas e Filipinas. A Birmânia é conquistada em 1945 e
a ilha de Okinawa é ocupada.

Sem perspectiva de capitular, o Japão sofre a pior ofensiva
bélica da Segunda Guerra Mundial. Em 6 de agosto de
1945, os Estados Unidos jogam uma bomba atômica sobre
Hiroshima e em 9 de agosto fazem o mesmo em Nagasaki

A rendição do Japão é assinada em 2 de setembro de
1945, pondo fim ao conflito no Pacífico.
O Brasil na Segunda Guerra Mundial
Inicialmente, o Brasil se manteve neutro na guerra, mas
diante do bombardeamento de navios brasileiros, o
governo de Getúlio Vargas declara guerra ao Eixo.

A participação ficou a cargo da FEB (Força Expedicionária
Brasileira), formada em 9 de agosto de 1943 e integrada
por um contingente de 25.445 soldados, permanecendo
em combate durante sete meses.

Três mil soldados brasileiros foram feridos e 450 morreram.
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DIREITOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

Maria Isabel da Silva Oliveira

INTRODUÇÃO
O presente documento versa sobre a reflexão e análise
acerca das questões relativas às expectativas de
aprendizagem na educação infantil no bojo dos campos de
experiência à luz da Base Nacional Comum Curricular.
Desta

forma

pretende-se

compreender

como

as

expectativas de aprendizagem se configuram nos campos
de experiência em sua articulação com o currículo prescrito
das redes estaduais e municipais de educação.
A presente análise torna-se relevante tendo em vista que a
BNCC foi implementada recentemente e houve pouco
tempo para que as instituições escolares se adaptassem,
sendo necessário o aprofundamento teórico acerca do
tema de modo que a prática na educação infantil possa ser
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impactada no que tange as alterações relativas à este
marco legal.
Assim

observa-se

que

a

educação

infantil

na

contemporaneidade destaca-se tendo em vista que em um
passado recente não havia um olhar específico para esta
etapa que é a porta de entrada da educação básica
brasileira.
Desta forma cabe ao professor que atua com a primeira
infância buscar seu aperfeiçoamento de forma contínua
para que sua ação seja fundamenta nas mais recentes
teorias e concepções pedagógicas.
O presente material propõe desta forma a reflexão no que
tange as leis educacionais vigentes que apontam acerca
da temática a fim de subsidiar os professores nesta e em
futuras discussões, no aperfeiçoamento de suas ações
junto aos educandos, na compreensão de buscar
estratégias para a formação integral do sujeito.

DESENVOLVIMENTO

Direitos de aprendizagem segundo a BNCC

Maria Isabel da Silva Oliveira
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Por meio da implementação da Base Nacional Comum
Curricular (2017), são direitos de aprendizagem:
•

Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos
e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens,
ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito
em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas;

•

Brincar cotidianamente de diversas formas, em
diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros
(crianças e adultos), ampliando e diversificando seu
acesso a produções culturais, seus conhecimentos,
sua imaginação, sua criatividade, suas experiências
emocionais,

corporais,

sensoriais,

expressivas,

cognitivas, sociais e relacionais;
•

Participar ativamente, com adultos e outras crianças,
tanto do planejamento da gestão da escola e das
atividades

propostas

pelo

educador

quanto

da

realização das atividades da vida cotidiana, tais como
a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos
ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e
elaborando

conhecimentos,

decidindo

e

se

posicionando;
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•

Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas,
cores,

palavras,

emoções,

transformações,

relacionamentos, histórias, objetos, elementos da
natureza, na escola e fora dela, ampliando seus
saberes

sobre

a

cultura,

em

suas

diversas

modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a
tecnologia;
•

Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível,
suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas,
hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos,
por meio de diferentes linguagens;

•

Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social
e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de
seus

grupos

de

pertencimento,

nas

diversas

experiências de cuidados, interações, brincadeiras e
linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu
contexto familiar e comunitário. (BRASIL, BNCC, 2017,
p. 34 - 35)
Considerando que, na Educação Infantil,
as aprendizagens e o desenvolvimento
das
crianças
têm
como
eixos
estruturantes as interações e a
brincadeira,
assegurando-lhes
os
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direitos de conviver, brincar, participar,
explorar, expressar-se e conhecer-se, a
organização curricular da Educação
Infantil na BNCC está estruturada em
cinco campos de experiências, no âmbito
dos quais são definidos os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento. Os
campos de experiências constituem um
arranjo curricular que acolhe as
situações e as experiências concretas da
vida cotidiana das crianças e seus
saberes,
entrelaçando-os
aos
conhecimentos que fazem parte do
patrimônio cultural. (BRASIL, BNCC,
2017, p.38)

Em

conformidade

apresentam-se

os

saberes

e

conhecimentos, por meio dos campos de experiências em
que se organiza a BNCC – Base Nacional Comum
Curricular (2017):
•

O eu, o outro e o nós – É na interação com os pares
e com adultos que as crianças vão constituindo um
modo próprio de agir, sentir e pensar e vão
descobrindo que existem outros modos de vida,
pessoas diferentes, com outros pontos de vista.
Conforme vivem suas primeiras experiências sociais
(na família, na instituição escolar, na coletividade),
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constroem percepções e questionamentos sobre si e
sobre os outros, diferenciando-se e, simultaneamente,
identificando-se como seres individuais e sociais. Ao
mesmo tempo que participam de relações sociais e de
cuidados pessoais, as crianças constroem sua
autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e
de interdependência com o meio. Por sua vez, na
Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para
que as crianças entrem em contato com outros grupos
sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes
atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do
grupo, costumes, celebrações e narrativas. Nessas
experiências, elas podem ampliar o modo de perceber
a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade,
respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos
constituem como seres humanos.
•

-Corpo, gestos e movimentos – Com o corpo (por
meio dos sentidos, gestos, movimentos impulsivos ou
intencionais,

coordenados

ou

espontâneos),

as

crianças, desde cedo, exploram o mundo, o espaço e
os objetos do seu entorno, estabelecem relações,
expressam-se, brincam e produzem conhecimentos
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sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e
cultural, tornando-se, progressivamente, conscientes
dessa

corporeidade.

Por

meio

das

diferentes

linguagens, como a música, a dança, o teatro, as
brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se
expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e
linguagem. As crianças conhecem e reconhecem as
sensações e funções de seu corpo e, com seus gestos
e movimentos, identificam suas potencialidades e seus
limites,

desenvolvendo,

ao

mesmo

tempo,

a

consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um
risco à sua integridade física. Na Educação Infantil, o
corpo das crianças ganha centralidade, pois ele é o
partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de
cuidado físico, orientadas para a emancipação e a
liberdade, e não para a submissão. Assim, a instituição
escolar precisa promover oportunidades ricas para que
as crianças possam, sempre animadas pelo espírito
lúdico e na interação com seus pares, explorar e
vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos,
olhares, sons e mímicas com o corpo, para descobrir
variados modos de ocupação e uso do espaço com o
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corpo

(tais

como

sentar

com

apoio,

rastejar,

engatinhar, escorregar, caminhar apoiando-se em
berços, mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se,
correr, dar cambalhotas, alongar-se etc.).
•

-Traços, sons, cores e formas – Conviver com
diferentes

manifestações

artísticas,

culturais

e

científicas, locais e universais, no cotidiano da
instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de
experiências diversificadas, vivenciar diversas formas
de expressão e linguagens, como as artes visuais
(pintura, modelagem, colagem, fotografia etc.), a
música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras.
Com base nessas experiências, elas se expressam por
várias linguagens, criando suas próprias produções
artísticas ou culturais, exercitando a autoria (coletiva e
individual) com sons, traços, gestos, danças, mímicas,
encenações,

canções,

desenhos,

modelagens,

manipulação de diversos materiais e de recursos
tecnológicos. Essas experiências contribuem para que,
desde muito pequenas, as crianças desenvolvam
senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas,
dos outros e da realidade que as cerca. Portanto, a
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Educação Infantil precisa promover a participação das
crianças em tempos e espaços para a produção,
manifestação e apreciação artística, de modo a
favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da
criatividade e da expressão pessoal das crianças,
permitindo

que

se

apropriem

e

reconfigurem,

permanentemente, a cultura e potencializem suas
singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar
suas experiências e vivências artísticas.
•

-Escuta, fala, pensamento e imaginação – Desde o
nascimento, as crianças participam de situações
comunicativas cotidianas com as pessoas com as
quais interagem. As primeiras formas de interação do
bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a
postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos
vocais, que ganham sentido com a interpretação do
outro. Progressivamente, as crianças vão ampliando e
enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de
expressão e de compreensão, apropriando-se da
língua materna – que se torna, pouco a pouco, seu
veículo privilegiado de interação. Na Educação Infantil,
é importante promover experiências nas quais as

Maria Isabel da Silva Oliveira

2113

2114

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

crianças possam falar e ouvir, potencializando sua
participação na cultura oral, pois é na escuta de
histórias,

na

participação

em

conversas,

nas

descrições, nas narrativas elaboradas individualmente
ou em grupo e nas implicações com as múltiplas
linguagens que a criança se constitui ativamente como
sujeito singular e pertencente a um grupo social.
•

-Espaços,

tempos,

quantidades,

relações

e

transformações – As crianças vivem inseridas em
espaços e tempos de diferentes dimensões, em um
mundo

constituído

de

fenômenos

naturais

e

socioculturais. Desde muito pequenas, elas procuram
se situar em diversos espaços (rua, bairro, cidade etc.)
e tempos (dia e noite; hoje, ontem e amanhã etc.).
Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico
(seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os
animais, as plantas, as transformações da natureza, os
diferentes tipos de materiais e as possibilidades de sua
manipulação etc.) e o mundo sociocultural (as relações
de parentesco e sociais entre as pessoas que conhece;
como vivem e em que trabalham essas pessoas; quais
suas tradições e seus costumes; a diversidade entre
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elas etc.). Além disso, nessas experiências e em
muitas outras, as crianças também se deparam,
frequentemente, com conhecimentos matemáticos
(contagem, ordenação, relações entre quantidades,
dimensões, medidas, comparação de pesos e de
comprimentos,

avaliação

de

distâncias,

reconhecimento de formas geométricas, conhecimento
e reconhecimento de numerais cardinais e ordinais
etc.) que igualmente aguçam a curiosidade. Portanto,
a Educação Infantil precisa promover experiências nas
quais

as

crianças

possam

fazer

observações,

manipular objetos, investigar e explorar seu entorno,
levantar hipóteses e consultar fontes de informação
para buscar respostas às suas curiosidades e
indagações. Assim, a instituição escolar está criando
oportunidades para que as crianças ampliem seus
conhecimentos do mundo físico e sociocultural e
possam utilizá-los em seu cotidiano. (BRASIL, BASE
NACIONAL COMUM CURRICULAR, 2017, p. 23).
•
CONCLUSÃO
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A implementação da Base Nacional Comum Curricular
contempla a perspectiva do professor como mediador, a
criança como protagonista, e as diferentes culturas de
infância.
Observa-se que este importante documento estabelece
indicativos para a elaboração das propostas pedagógicas
em todo o território nacional.
A Base Nacional Comum Curricular é um documento muito
importante tendo em vista que na contemporaneidade a
educação infantil nos últimos anos vem ganhando
visibilidade de acordo com suas especificidades e desta
forma surge à necessidade de referências legais para que
as escolas de todo o país tenham uma proposta
pedagógica elaborada de acordo com a legislação vigente
promovendo a educação de qualidade.
O presente material apresentou, portanto os direitos de
aprendizagem e também os campos de experiência tendo
em vista destaca-los como objeto de estudo para a
elaboração das propostas pedagógicas.
A proposta de implantação de ações que tragam um bom
suporte

teórico/pedagógico

no

âmbito

escolar

aos

professores são urgentes, pois muitos profissionais estão
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habituados a práticas pautadas apenas no uso de livros
didáticos por medo de ousar e errar. É preciso que ocorram
novas mudanças no fazer educativo com ênfase nas práxis
pedagógica, ação – reflexão – ação de sua prática
educativa atrelada à teoria.
É preciso mobilizar o professorado afim de fomentar as
discussões acerca dos novos paradigmas de ensino sob a
ótica os direitos de aprendizagem implícitos ao marco legal
considerando a nossa responsabilidade em educar nossos
alunos em prol de uma sociedade mais igualitária e justa.
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MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO PARA A
CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN

Alessandra de Andrade Weishaupt

Segundo Marconi & Cavalari, (2010), muitos
professores, em sua carreira profissional, tem se deparado
com crianças que apresentam distúrbios de aprendizagem
da leitura e escrita. Tais crianças, por se sentirem
desmotivadas, acabam deixando seus pais e professores
descrentes nas reais capacidades destes alunos.
No que se refere à criança com síndrome de
Down e a alfabetização:

Será raro aquele que não poderá aprender a
ler e escrever. Antes de abandonar o ensino
da escrita, precisa estar absolutamente
seguros que tenham sido testados diferentes
procedimentos
de
aprendizagem.
(TRONCOSO, 1998. Pag.69.)
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Para Martini, (1996), a alfabetização de uma
criança ou jovem com Síndrome de Down não deve ser
apenas uma atividade repetitiva, mas sim deve apresentar
um enriquecimento real de sua personalidade.
Muitas são as metodologias empregadas na
alfabetização de crianças com Síndrome de Down, a seguir
vamos explicar e definir alguns destes métodos:

1 Método das boquinhas
Definição
O método da boquinha é um apelido
carinhoso para o Método Fonovisuoarticulatório. O método
utiliza-se de estratégias:
É

fônicas (fonema/som);

É

visuais (grafema/letra);

É

articulatórias (articulemas/boquinhas). (MARCONI &

CAVALARI, 2010. p. 78)
O

método

foi

desenvolvido

pela

fonoaudióloga e psicopedagoga Renata Jardini, que era
mãe de um disléxico, quando se interessou por pesquisar
Alessandra de Andrade Weishaupt
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alternativas à alfabetização de seu filho. Ela procurava por
um método que possibilitasse a aprendizagem sem passar
por constrangimentos, discriminação e baixa autoestima
por parte da criança.
Neste método, a boca é o instrumento de
aprendizagem. Renata Jardini descobriu que é mais
eficiente alfabetizar as crianças ensinando-as a associar o
movimento da boca ao som das letras e à grafia: “Para falar
a letra A, abrimos a boca e fazemos um som típico.
Quando associa aquele gesto ao som do A, a criança vê a
vogal escrita e consegue entender. (JARDINI, 2004).
Ou seja, a criança associa o som ao
movimento que a boca faz ao soltar tal som. Segundo
Scandelai & Cavalari, (2010), este aprendizado só pode ser
consolidado com o domínio da consciência fonêmica, que
aos quatro anos de idade a criança já dá sinal de seu
conhecimento. Esta consciência fonêmica pode ser
treinada antes do indivíduo ser alfabetizado.
O método está pautado em três consciências,
segundo Scandelai & Cavalari, (2010. P. 95, 96)
É

Consciência fonológica: atentar para os sons da fala

enquanto esta é pronunciada, ou seja, analisar os sons
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envolvidos “dentro” de uma palavra. Este exercício pode
ser feito antes mesmo da criança ser alfabetizada.
É

Consciência fonêmica: analisar a sequencia dos

sons dentro de uma palavra, ou seja, o que é ouvido antes,
depois e depois.
É

Consciência

Fonoarticulatória:

conhecer

e

reconhecer o movimento que a boca está fazendo quando
solta um determinado som.
Segundo Moteka, (2011), o método trabalha
com a boca, o articulema, explorando sons e movimentos
e pode ser utilizado tanto com crianças com algum distúrbio
de aprendizagem de leitura e escrita, quanto com as que
nãos apresentam tais distúrbios. Segundo a mesma, o
método tem sido utilizado em diversas APAEs no Paraná,
onde as crianças estão conseguindo ser alfabetizadas com
este método. Ainda, segundo a psicopedagoga, no final de
2010, o MEC aprovou o método “boquinhas” como uma
tecnologia educacional.

1.1 O método das Boquinhas com crianças com SD
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É importante considerar que cada criança tem
o seu tempo para aprender e suas limitações próprias,
nunca devendo ser comparada ou exposta aos demais.
Este método foi testado com crianças com SD, e a
explanação do que foi feito e os resultados estão em
SACANDELAI & CAVALARI, (2010).Segundo os autores,
o trabalho foi realizado com duas crianças com SD com
idade cronológica de quatro anos. Foi explicado às
crianças que a usa-se a boca para falar, explicou-se como
os sons são produzidos, o que há dentro da boca, como
língua, céu-da-boca, e o papel de cada um na produção do
som. Foi treinado com estas crianças a pronúncia das
vogais em frente à espelhos, observando-se o movimento
da boca ao produzir cada som. Após esta atividade, as
pesquisadoras, enquanto as crianças iam falando uma
vogal,

mostrava-se

para

as

mesmas

o

desenho

representante do movimento que a boca faz ao soltar tal
som, com o respectivo grafema/letra embaixo. Por fim, as
pesquisadoras concluíram, através de resultados positivos
que o método facilita a alfabetização, pois as crianças
mostraram avanços significativos.
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Marconi & Cavalari, (2010), afirmam ser de
suma importância que este processo seja acompanhado
também por um fonoaudiólogo e um psicopegagogo, para
que, em parceria com o professor e escola, sejam
alcançados

os

resultados

esperados.

Segundo

os

mesmos, métodos são passos para o ensino e não
processos de aprendizagem, ou seja, eles apenas
propõem caminhos para se chegar a um determinado fim.

2. Método Montessori de Alfabetização
As pesquisas de Lamoréa & Costa, (1996)
deram suporte para a explanação sobre este método.
Maria

Montessori

era

estudante

da

Universidade de Roma, e em 1896, foi a primeira mulher a
se formar em medicina em seu país. Na época em que
estudava, já se interessava pelos problemas sociais que a
cercavam. Depois de se formar, ela passou a trabalhar na
Clínica Psiquiátrica da própria Universidade. Neste local
ela entrou em contato com adultos internados com
distúrbios mentais e crianças “mentalmente deficientes”.
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Do contato com estas crianças, Montessori passou a se
interessar pela educação das mesmas. Na mesma Clínica,
Montessori alfabetizou algumas crianças, que submetidas
a exames em escolas regulares, obtiveram resultados
semelhantes aos das crianças “normais” (LAMORÉA &
COSTA, 1996).
Segundo Montessori (1957b, p.23) opud
Lamoréa & Costa, (1996, p. 56), a médica Montessori
começou a achar que “Mas eu, contrariamente aos meus
colegas, tive a intuição de que a questão dos deficientes
fosse provavelmente pedagógica antes do que clínica.
A partir de então, a médica Maria Montessori
passou a estudar e pesquisar sobre a educação de
crianças com deficiência intelectual.O método Montessori,
surgido através das constantes observaçõese registros dos
comportamentos das crianças que atendia, descrito por
Lamoréa & Costa (1996, pag. 57, 58), resumindo,
compreende três etapas:
É

Exercícios da vida prática: exercícios do cotidiano

da criança, tais como calçar os sapatos, por exemplo. São
exercícios que visam a coordenação motora, fazem a
criança utilizar seu próprio corpo e mente, exercícios estes
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que preparam a criança para a aquisição da leitura, escrita
e aritmética, conforme (MONTESSORI, 1957b);
É

Exercícios para o desenvolvimento sensorial:

exercícios realizados através de materiais para o
desenvolvimento sensorial, que permitem a percepção da
criança no que se refere à cores, tons e espessuras. Tais
exercícios ajudam a criança a manter o equilíbrio, e como
exemplo de exercício pode-se citar “andar sobre uma
linha”; “escutar uma música e andar conforme o ritmo da
mesma”, dentre outros.
É

Exercícios para a aquisição de cultura: Esta

terceira etapa é uma revisão das duas anteriores e sua
afirmação, de tal modo que, nesta fase a criança já está na
fase de preparação direta, ou seja, na fase da aquisição da
cultura.
Segundo Lamoréa & Costa, (1996, pag. 58,
59), ao utilizar o método Montessori, deve-se dar especial
atenção à:
É

Preparo do professor: precisa aprender a observar

a criança, sem interferir, apenas quando for solicitado; sem
castigos; respeitando o ritmo de cada criança; registrando
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o comportamento das mesmas; comparando a criança com
ela mesma, em diferentes fases de seu aprendizado.
É

Ao ambiente onde as aulas serão desenvolvidas:

deve ter os materiais necessários para cada fase em que
seus alunos se encontram. A sala de aula Montessoriana
não tem a aparência das salas de aula regulares, com
fileiras de carteiras, crianças quietas. Pelo contrário, deve
ser um ambiente de liberdade, para as crianças poderem
se comunicar e se movimentar pela sala. Na sala pode
haver tapetes para sentarem onde acharem melhor;
É

Ao uso adequado do material: devem ser

atraentes e estéticos; deve-se apresentar um tipo de
material de cada vez; os materiais de vem ser modificáveis,
ou seja, podendo ser montados e desmontados; devem ser
proporcionais ao tamanho da criança e auto-corretivos (a
criança percebe que errou porque as peças não se
encaixam adequadamente).
No que se refere ao material de preparação
para a escrita, a criança treina: (LAMORÉA & Costa, 1996.
p. 59, 60)
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É

O encaixe de letras confeccionadas em ferro:

permitem que a criança aprenda o traçado, comprimento e
formas das letras;
É

Letras em lixa: a criança passa os dedos sobre a

superfície da forma da letra, associando o seu som e nome
ao movimento que faz para grafá-la;
É

Oalfabeto móvel (para começar a formar algumas

palavras), para aprender a discriminar a forma, a dimensão
e o tamanho das letras.
Quanto

aos

materiais

para

a

aprendizagem da leitura têm-se: (LAMORÉA
& COSTA, 1996. p. 59):
É

Os cartões: contém substantivos, os quais a criança

deve achar a figura do objeto correspondente;
É

O jogo das ordens: cartões que contém um verbo

no imperativo. A criança deve fazer o que diz no cartão.

2.1 O método Montessori e as crianças com SD
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Aqui descreverei os resultados de uma
pesquisa realizada por Lamoréa & Costa, (1996), com três
crianças com síndrome de Down, entre três e sete anos,
alunas de uma classe especial de uma escola da rede
municipal de ensino de Araraquara no Estado de São
Paulo.
Lamoréa & Costa, (1996), preocuparam-se
em preparar o ambiente de desenvolvimento de suas
pesquisas conforme exige o Método Montessori e
deixaram que as crianças manuseassem os materiais de
acordo com sua criatividade e curiosidade.
Quanto

aos

resultados

obtidos,

as

pesquisadoras indicaram que:
É

Houve aprendizagem;

É

Houve um interesse constante das crianças em

explorar os materiais apresentados;
É

Houve exploração de todos os objetos;

É

Foram criativas no uso do material;

É

Entenderam a essência de cada tarefa;
As

respostas

dadas

levaram

as

pesquisadoras a crer que as crianças reagiram frente aos
materiais montessorianos da mesma forma esperada em
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relação às crianças “normais”, com interesse, atenção e
curiosidade.
Conclui-se assim que o Método Montessori
pode auxiliar no processo de alfabetização das crianças
com síndrome de Down.

3 Processo de aprendizado da leitura e escrita em
ambientes computacionais.
O uso do computador como um auxílio e/ou
ferramenta para a aprendizagem da leitura e escrita tem
sido uma constante e objeto de estudo para diversos
autores. A partir das leituras feitas para a elaboração deste
trabalho, percebeu-se que o uso desta ferramenta pode
facilitar a alfabetização de crianças com necessidades
especiais, em especial, da criança com SD.
Segundo Costa & Carvalho, (2001), com o
processo de globalização, diferentes áreas tem se
privilegiado dos avanços das novas tecnologias e a
educação, em especial no que se refere ao atendimento às
pessoas portadoras de necessidades especiais, pode se
beneficiar de tais tecnologias, visando a melhoria da
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qualidade de vida de tais indivíduos. Segundo Melo,
(1989), um programa computacional para a educação deve
possibilitar a existência de encontros significativos entre o
sujeito e o objeto de aprendizagem.
Para Santarosa, (1996), se compararmos
procedimentos realizados manualmente no segmento da
Educação Especial, com o trabalho desenvolvido em um
ambiente computacional, é possível verificar muitas
vantagens, pois este permite repetir exercícios, alterar o
nível de dificuldade, disponibiliza resultados, motiva, e
possibilita feedbacks imediatos.
Para Costa & Carvalho, (2001), as tarefas
devem ser atividades que se relacionam com as
necessidades da vida diária do aluno, para que estes
tenham interesse em participar das atividades.
Segundo Pimenta,etall, (s/d. p.1)

[...] a inclusão digital torna-se mais que
necessária, de forma a permitir a todas as
pessoas, o acesso aos bens culturais
produzidos pelo homem na sociedade
informatizada em que estamos. Quando
dissemos todas as pessoas, no referimos
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também às pessoas com deficiência, cuja
inclusão digital pode ser ainda mais
significativa, já que as suas limitações
deixam de serem evidenciados.

Para Santarosa, (1996), o computador tem
sido usado cada vez mais nas salas de aula como auxílio
para a escrita.
Como benefícios para o trabalho com o
computador podemos citar Kocham, (1990):

Os alunos parecem preferir a escrita em
computador à escrita manual; produzem
muitas vezes em colaboração, textos
melhores e mais longos, parece, pois, que o
processamento de texto contribui para
estimular o processo de aprendizagem.
(KOCHAM, 1990. pág 21.)

Além do que:
A criança torna-se desde o início mais
consciente dos componentes superiores do
processo de escrita, como finalidade,
assunto, audiência, através dos quais há
também desenvolvimento dos níveis básicos
do processo de escrita, como a ortografia.
(KOCHAM, 1990. pág. 26)
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Liffick, (2003), afirma que a tecnologia
assistida pode aumentar e melhorar a capacidade
funcional de indivíduos com algum tipo de deficiência,
representando assim, um forte estímulo psicológico para
portadores de deficiência intelectuais. Felipe etall (1990,
pág 50), relata o que observou de sua experiência com o
uso

de

computadores

no

processo

de

ensino/aprendizagem:

Desenvolvimento do poder criativo; do poder
estéticona medida em que cada aluno se
esforçava para melhorar e aperfeiçoar os
seus trabalhos; mais autoconfiança, a
medida em que iam dominando os utilitários
e viam os seus trabalhos com melhor
qualidade; espírito de entre-ajuda, pois os
que tinham mais dificuldade preferiram
trabalhar
acompanhados,
sentindo-se
apoiados pelos companheiros. (FELIPE etall,
1990. P. 50).

Acrescentando:

O computador permite às crianças
escreverem de modo descontínuo, gravarem
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hoje o texto inacabado, continuarem noutro
dia, revendo e aperfeiçoando as idéias,
escreverem com prazer, para partilhar com o
outro. (FILIPE & PONTE, 1990, P. 51)

E ainda:

Em grupo, e diante do computador, a escrita
não é mais um pensar solitário mas torna-se
um pensar social na medida em que os
pequenos escritores colocam e debatem
suas idéias procurando completar o
pensamento organizado gradativamente no
texto. Crianças que rejeitam o ato de escrita
são ajudadas nesse processo grupal devido
a atmosfera criada que não visa o acerto,
mas sim o desabrochar do potencial que
cada um tem escondido em seu interior.
(SANTAROSA, 1996. pág. 6)

Para

que

esta

proposta

do

uso

de

computadores no processo de escrita e leitura seja
eficiente, Santarosa, (1996), defende que é de suma
importância o papel desempenhado pelo professor. Este
deve interferir, facilitar e permitir que o aluno escreva em
um ambiente de liberdade e que os mesmos possam
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aperfeiçoar seus próprios textos baseados em suas
próprias criticas.

3.1 O

uso de computadores como auxílio na

alfabetização de crianças com SD

Nesse tópico será descrito pesquisas de
autores que passaram por experiências com o uso de
computadores com crianças com SD.
Begosso & Rodrigues, (2007), apresentam
em seu trabalho um Software denominado “Alfabetizando
Brincando”, para indivíduos com Síndrome de Down em
processo inicial de alfabetização. O Software, segundo os
autores, é utilizado pela APAE de Assis/SP.
Para Begosso & Rodrigues, (2007), as
pessoas com síndrome de Down, que não possuírem uma
boa

coordenação

motora,

conseguem

através

da

informática, estimular esta habilidade, aprender e melhorar
a leitura e escrita, dentre outros benefícios.
O Software é composto por sete fases,
(BEGOSSO & RODRIGUES, 2007. pág 173 e 174):
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A fase 1 tem por finalidade auxiliar o
educando a desenvolver a coordenação
motora e o reconhecimento das letras do
alfabeto. O reconhecimento do alfabeto é
realizado arrastando-se a letra escolhida
para o respectivo destino. Em todas as fases
ao clicar na letra seu nome é pronunciado. A
fase 2 possui duas atividades. Na primeira
apresenta-se a imagem de utensílio
doméstico com o respectivo nome. O aluno
deverá clicar sobre cada letra que compõe o
nome do objeto. O software emite o som
correspondente à letra escolhida. Na
segunda atividade, o aluno clica e arrasta a
letra correspondente para formar o nome do
utensílio apresentado. A fase 3 apresenta a
figura de objeto de uso diário e seu
respectivo nome. Acrescenta-se também
uma letra que não pertence à descrição do
objeto. O aluno deve compor o nome correto
do objeto clicando e arrastando as
respectivas letras. Na fase 4 espera-se que
o aluno, a partir de figuras que pertencem ao
seu cotidiano, construa palavras utilizando o
conceito de separação silábica. A fase 5 é
similar à fase anterior. A diferença está na
disposição de apresentação das letras: elas
estão fora de ordem. Na fase 6 apresenta-se
o nome de um objeto e três figuras, onde
apenas uma delas corresponde ao nome
apresentado. O aluno deve associar a figura
à palavra apresentada. Finalmente, na fase
7, apresenta-se ao aluno o alfabeto e uma
imagem. Espera-se que ele construa a
palavra
correspondente
à
imagem
apresentada.
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Para os Begosso & Rodrigues (2007), este
software

é

recomendado

reconhecimento

das

letras,

reconhecimento

de

figuras

para

atividades

formação
e

de

também

de

palavras,
para

o

desenvolvimento da coordenação motora. Ele ainda
permite que o professor atenda um aluno por vez,
respeitando o ritmo e o tempo de cada aluno para
aprender.

Para

os

este

software

representa

uma

possibilidade para a alfabetização de crianças com SD,
pois sua eficácia tem sido aprovada na APAE de Assis/SP.
Outro trabalho que citarei aqui é o de Pimenta
etall, (s/d) que, em seu experimento realizou um trabalho
de campo com crianças com SD, utilizando o computador
como principal ferramenta de apoio. Tal trabalho aconteceu
no Centro de promoção para a Inclusão Digital, Escolar e
Social (CPIDES). O experimento foi feito através do uso de
tecnologia na educação especial com o intuito de favorecer
a alfabetização e a inclusão digital dos alunos. Os
pesquisadores, assim, oportunizaram aos alunospráticas
educativas informatizadas a fim de oferecer condições para
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a aprendizagem da leitura e escrita que, segundo os
autores, são necessários e essenciais a qualquer ser
humano na atualidade.
Em seu estudo, Pimenta, etall, (s/d) relata os
avanços de um aluno R*, de 18 anos, com Síndrome de
Down. Para o desenvolvimento deste trabalho, foram
apresentados ao aluno como se utiliza um computador,
suas possibilidades e o uso da internet. O trabalho ocorreu
através de jogos educativos e pedagógicos (softwares
educacionais) e de produtor de texto (Word).
As autoras não relatam detalhadamente
como se deu o desenvolvimento do trabalho, mas nas
conclusões, após seis meses de trabalho com o aluno, elas
relatam que: (PIMENTA et all, (s/d) p. 3)

7. O interesse do aluno foi aumentando
conforme o decorrer das aulas;
8. R* era capaz de identificar as letras do
alfabeto;
9. Era capaz de realizar associações de
palavras com suas respectivas letras
iniciais;
10. Conseguia digitar palavras através da
soletração do professor;

Alessandra de Andrade Weishaupt

2138

2139

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

11. Aumento
da
capacidade
de
concentração;
12. Aumento do interesse em escrever
utilizando o teclado;
13. Maior compreensão da função social
da escrita;
14. Maior autonomia para executar
atividades e compreensão de comandas

Pimenta, etall, (s/d), conclui que o uso do
computador

como

ferramenta

no

processo

de

ensino/aprendizagem contribuiu de forma significativa para
a alfabetização do aluno R*, portador de síndrome de
Down.
Outro trabalho a ser aqui considerado é o de
Santarosa, (1996), que desenvolveu um trabalho com
alunos portadores de necessidades especiais, incluindo os
com Síndrome de Down, explorando nesta experiência a
comunicação de ideias, por meio da escrita (digitação), em
editores de texto, sistemas gráficos (produção de jornal) e
atividades lúdicas. Para o desenvolvimento do trabalho, ela
acompanhou e observou saltos qualitativos no que se
refere à leitura e escrita, tanto dos sujeitos pré-silábicos
como também por alfabéticos.
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O trabalho com estes alunos tinha como
objetivo a produção de um jornal. Para tanto, a
pesquisadora ofereceu softwares que exploram editores de
texto.

Todos

os

alunos

contribuíram

na

escrita,

independentemente do seu nível de alfabetização. Os
editores de textos foram utilizados pelos próprios alunos,
de forma a intervir nos momentos necessários.
Com

este

trabalho,

Santarosa,

(1996),

concluiu que:
4.

Os alunos passaram a avaliar suas

próprias ações;
5.

Observou-se saltos quantitativos no

que se refereà leitura e escrita;
6.

Melhora na comunicação oral;

7.

Passagens do nível pré-silábico para

outros níveis;
8.

Aprimoramento ortográfico;

9.

Produção de atos de leitura e escrita;

10. Autoestima,
autonomia,
persistência,

independência,
iniciativa,

atenção,

desinibição,
cooperação

e

valorização pessoal;
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PROBLEMATIZAÇÃO DA LEITURA E ESCRITA
NO ENSINO BÁSICO DO BRASIL: UM ESTUDO
DE CASO

Ana Paula Longo das Neves

RESUMO
Este artigo tem uma proposta de observar situações importantes para
a realização da integração de leitura e escrita dos alunos na educação,
através de práticas pedagógicas como a leitura por meio da disciplina
de português no Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Também é
ressaltada a importância de instrumentos de avaliações para detectar
os níveis de aprendizagem dos educandos. Foi feita uma breve leitura
das PCN’S que são os Parâmetros Curriculares Nacionais sobre o
processo de interação do educando a apreciação do mundo da escrita,
aprender a construir o textual, relacionando o universo da escrita às
suas leituras particulares a uma linguagem integral. Este artigo
também abordará as perguntas que todos se fazem sobre o porquê de
existir tantas dificuldades das crianças e adolescentes em escrever e
ler. Além de das questões sobre as causas para estes grupos não
praticarem a leitura em seu cotidiano. Através de pesquisas realizadas,
foi destacado o quanto a política pode ou não interferir na construção
de uma educação melhor. Para complementar a contextualização do
tema, foi realizada uma pesquisa de campo com a finalidade de propor
projetos de incentivo à leitura e escrita para o aprimoramento da
construção de uma redação.
Palavras-Chave: Educação; Leitura; Escrita; Redação; Incentivo à
Leitura; PCN’S.
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INTRODUÇÃO

Iniciamos nossas propostas buscando práticas
inovadoras que através de suas aspirações e orientações
didáticas, obtenham como resposta uma formação
integradora, que transformem a leitura em Instrumento de
desenvolvimento sociocultural de mudança permanente e
busca de qualidade.
Devemos enquanto educadores na área de
Letras perceber a totalidade da educação,
bem como sua fusão do educar se
reeducando, pois, toda prática pedagógica
concebe como eixo central a dialogicidade,
sendo o caráter educativo calcado
diversidade, interdisciplinaridade e na
transversalidade,
fundamental
à
universalização de saberes, formalizando
uma cultura geral equilibrada no âmbito das
letras, das ciências, das artes, no
desenvolvimento integral da pessoa, no seu
todo. (MIZUKAMI, 1996).

Esta ação de conhecimento pela leitura escrita
busca que o educando cresça em todos os sentidos,
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ressaltando que a educação deve contemplar a ideia de
multiculturalismo,

aplicada

aos

PCNS

em

suas

representações culturais do currículo, assim observamos:
"[...] a escola deve ser entendida como um lugar de acesso
democrático ao conhecimento humano para as pessoas de
qualquer idade". (DEHEINZELIN, 1996, p. 16).
A seguir, abordaremos as técnicas, estratégias de
ensino aprendizagem de modo a garantir nossos objetivos
iniciais. Para tanto, se faz necessário assumirmos práticas
tendo em vista à complexidade como qualidade inerente à
ação, pensamento e sentimentos humanos, nesta práxis
deveu configurar nossas ações que transcendam o âmbito
escolar, pois sabemos que a aquisição de saberes
demanda

aprendizagem

e

desenvolvimento

de

competências.

AS DIFICULDADES DO ALUNO MEDIANTE A LEITURA
E A ESCRITA

Ana Paula Longo das Neves
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Muitos alunos não pensam

em melhorar a

educação, porém, alguns pais, professores e diretores
pensam e agem para melhorá-la.
Abordaremos problemas que influenciam em todas
as matérias escolares que envolvam a leitura e a escrita.
Por que tantas dificuldades em escrever e ler? Quais
são as causas para alunos do Ensino Fundamental II e
Ensino Médio não praticarem a leitura em seu cotidiano?
Vamos recorrer um pouco à psicologia. Os alunos
que iremos analisar estão, entretanto, em outro mundo: o
da pré-adolescência ou da adolescência.
Por volta dos doze anos, as crianças iniciam-se no
mundo querendo ser reconhecidas pela comunidade. Essa
é uma fase transitória entre a infância e a fase adulta. A
adolescência é associada à rebeldia, porém nem todos os
adolescentes são rebeldes. Verificaremos especialmente
alguns tipos de adolescentes:
1) GregárioOs
adolescentes
se
aglomeram por suas ideias;
2) Delinquente- É os que utilizam a força, a
violência para ser ouvido;
3) Toxicômano – São os que se associam à
droga;
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4) O que se enfeia- São os adolescentes
que usam piercing, roupas de estilos
iguais para chamarem a atenção e
5) O barulhento- São aqueles que ouvem
som alto, fugindo da realidade com o
som. (COLLIGARIS,2000).

Nesta fase de transição, se faz necessário que o
aluno se concentre em suas responsabilidades. A
adolescência não é eterna, logo virá à fase adulta.
A família e a sociedade precisam ajudar os
adolescentes a se encontrarem como pessoas preparadas,
pois assim irão desempenhar o papel de um cidadão
consciente em todos os setores da vida. Haja vista a
competitividade no mercado de trabalho e o que os
adolescentes precisam compreender é que infelizmente
não existe lugar para todos, uns perdem e outros ganham,
todos necessitarão estabelecer seus objetivos de forma
sábia e responsável.
O conteúdo disciplinar pode ser encarado como um
problema se o professor não souber administrar a sua
matéria. A gramática corre o risco de ser rejeitada pelos
alunos e o conteúdo, como algo “maçante”. Para que este

Ana Paula Longo das Neves

2152

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

problema seja evitado, Parâmetros Curriculares Nacional
de Língua Portuguesa (PCN, p.71) denota:
Os conteúdos propostos têm por base que o
uso da linguagem na comunicação envolve o
conhecimento (sistêmico, de mundo e de
organização textual) e a capacidade de usar
esse conhecimento para a construção social
dos significados na compreensão e modução
escrita e oral.

O aluno que aprender a interagir com o conteúdo
aplicado em sala de aula e a utilizá-lo no seu dia a dia fora
do ambiente escolar construirá um caminho social melhor.
A leitura e a escrita são funções básicas para a vida
social. A pessoa que lê e escreve poderá interagir com
assuntos atuais, além de estar bem-informada. O professor
deve expandir através de propostas práticas a concepção
do aluno de que o aprendizado escolar não será cobrado
apenas em uma prova, mas sim em toda a vida.
Podemos comparar as dificuldades da prática da
leitura e escrita ao aprendizado de uma língua estrangeira.
Aprender outra língua pode parecer difícil no início, pois
associamos muito com a nossa língua materna a
vocabularização.

Quando o aluno pratica a leitura e a
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escrita, há um entrosamento lógico das ideias, facilitando
no processo de aprendizagem. Desta forma, ocorre com a
aquisição do hábito pela leitura e pela escrita na língua
materna, e se há dedicação por parte do aluno, encontrará
sucesso em sua aprendizagem.
O relacionamento com a família hoje em dia às
vezes

se

torna

difícil,

pois

muitas

famílias

são

desestruturadas, sem pai ou mãe presentes, problemas
com drogas, enfim... todos os problemas que as famílias da
atualidade enfrentam. Por isso, muitas vezes o aluno não
se concentra nas aulas ou não tem interesse em participar
por problemas fora da escola.
Os amigos podem influenciar para atividades boas
ou ruins. Eles podem sofrer preconceitos por estudarem ou
não. Chamam por “nerd” as pessoas estudiosas e pode
desestimular o estudo, o que pode ser evitado com o
auxílio da família, da escola e do professor.
A mídia nos mostra cada dia mais problemas como
com moradia, a violência, o desemprego e essas coisas
podem atingir o aluno e o fazer pensar negativamente. “Eu
não vou estudar, trabalharei em qualquer área para ajudar
minha família. Não utilizarei minhas habilidades neste
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trabalho”. Mas o que a escola pode fazer é levar o aluno a
pensar diferente, positivamente, transformar o conteúdo
aplicado em seu dia a dia para melhorar sua vida com
atividades de entrosamento, em reflexões sobre leituras,
jornais, levantamento de ideias e debates.
A convivência com o sexo oposto e etnias diferentes
podem se tornar em problema se o aluno tiver interiorizado
o preconceito social e racial. É preciso que o aluno saiba
aceitar a sociedade onde está convivendo e saber lidar
com determinadas situações.
É necessário resgatar métodos que possam ser
utilizados em sala de aula para que haja estímulo e atenção
do aluno e que pode funcionar como um impulso para o
desenvolvimento da produção textual e da leitura. Métodos
como o debate sobre temas atuais e análises de textos
funcionam como mecanismo pedagógico do ensino da
leitura e da redação. Não existe um método padrão ou
único, pois é preciso ser flexível nas diferentes salas de
aula com diferentes alunos. O método audiovisual e o
audiolingual podem ajudar o professor a ver se não são
bem aplicados, podem tornar-se um problema.
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Outro problema que podemos citar é o da avaliação.
O aluno há muito tempo decora a matéria, ou faz alguma
atividade pensando em apenas saber sias notas para
pensar de ano. Conforme diz o PCN (p.78):
A avaliação é parte integrante e intrínseca ao
processo educacional, indo muito além da
visão tradicional, que focaliza o controle
externo do aluno por meio de notas e
conceitos.

Ainda continuando sobre o PCN (p.37):
Alguns alunos não conseguem interagir com
o mundo escolar e seu mundo. Acham que o
que aprendem em sala de aula não pode ser
aplicado em seu dia a dia. Mas a toda hora
ele está tendo contato com a leitura, seja em
revistas, jornais, livros, televisão, vídeos,
computadores etc. A escola deve programar
essas atividades para ficar fácil a
compreensão e a aplicação do conteúdo
aprendido na escola para não ficar apenas
nas folhas do caderno.

POR QUE O ALUNO NÃO LÊ?
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Muitas vezes o aluno não lê por falta de prática, não
há esta prática na vida do brasileiro, até mesmo a pobreza
em que o aluno vive não contribui para o hábito da leitura.
Os professores têm uma formação precária, muitos
desses profissionais não são leitores, então como ensinar
seus alunos a ler e a gostar de ler se eles próprios não
gostam?
Para formar leitores, devemos ter paixão pela
leitura, pois a leitura se baseia no desejo e no prazer.
A leitura na sala de aula muitas vezes é tortuosa,
não tem significado para o aluno. Com isso, não desperta
o seu prazer, e de fato, não é leitura, por mais que esteja
no ambiente escolar.
Para a maioria dos alunos, a leitura é difícil demais,
porque a leitura, às vezes não tem sentido.
A primeira barreira do professor para ensinar a ler é
a resistência dos professores, que trabalham com textos,
mas estão despreparados para ensinar português.
O aluno e a sociedade já internalizaram que as
regras gramaticais estão desvinculadas de um contexto, ou
seja, essa deve ser memorizada somente para a avaliação.
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Cabe ao professor mostrar aos alunos que a
gramática e a leitura de textos estão
vinculadas, incentivá-los a adquirir hábitos
pela leitura, ou seja, a paixão pelos livros,
mesmo que muitas vezes o ambiente que a
cerca não contribui, mas o papel do professor
é ter uma proposta renovadora e inovadora,
para isso acreditamos na formação teórica
do professor na área de leitura.
(KLEIMAN,2001).

UMA QUESTÃO POLÍTICA

A ausência da importância da escola, por sua vez, é
um fenômeno que esteve sempre presente no Brasil
moderno e contemporâneo e revela a negação de um dos
direitos sociais da cidadania, embora convivendo, lado a
lado, com a garantia jurídica que esse direito deve ser
assegurado ao cidadão. Em 1951, quando a Assembleia
Geral das Nações Unidas criou uma declaração de dez
pontos, uma delas era que toda criança tem direito à
educação gratuita e ao lazer levando em conta que as
crianças eram um dos seres mais frágeis e desprotegidos
do mundo.
A situação precária da educação, em nosso país,
tem recebido explicações pessimistas, como professores
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malformados, descompromissados com o magistério e
com as clientelas populares, falta de recursos, currículo
inadequado, desestímulos das famílias pobres etc. há uma
negação

da

educação

e

dos

direitos

garantidos

juridicamente ao cidadão.
Segundo Rose Neubauer da Silva, professora e
pesquisadora da Faculdade de Educação da USP e Yara
Lúcio Esposito, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas
e do centro de pesquisa em Educação Cultura: “[...] No
Brasil hoje tem mais de 80% de pessoas que não têm
acesso ao ensino completo de 1° grau”. (NEUBAUER;
ESPOSITO, 1991 p.14). É uma verdadeira tragédia
educacional que vivemos hoje, onde nos é tirado o direito
de viver em democracia é o regime que garante liberdade
de todos escolherem seus governantes. Mas só existe
liberdade quando se pode optar. E só existe opção quando
se tem informações. A capacidade de um analfabeto ter
informação é muito limitada. Ninguém pode dizer que é
livre para tomar o sorvete que quiser se conhece apenas o
sabor do limão. Para uma pessoa que não consegue ler e
escrever é muito mais difícil avaliar e comparar as
propostas de políticos a almejar um cargo em seu país,
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notar suas contradições, informar-se sobre o seu passado,
então esse desinteresse que vivemos hoje das escolas
desvalorizadas está ligado a um conjunto de valores
ideológicos políticos que quer uma nação para ser
manipulada, pois se um povo consegue ler e escrever
também conseguirá interpretar e terá sim o direito de
democracia

de

eleger

racionalmente

os

seus

representantes que irá conduzir a nação, tendo o poder do
questionamento em suas mãos não aceita tudo o que é
feito pelos seus governantes.
Podemos observar como a falta de um povo que não
sabe ler e escrever pode ter uma consequência, apesar de
várias advertências feitas pelos meios de comunicação
mostrando as contradições. Quando Fernando Collor
venceu as eleições para presidente da República, havia
uma série de dados mostrando a diferença em que ele
prometia e os governantes anteriores, inclusive no campo
da moralidade, sendo que uma das suas propostas que lhe
garantiu mais votos foi a promessa de salvação para os
descamisados formada por uma classe social de baixa
renda.
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O Tribunal Superior Eleitor (TSE) fez um perfil
revelador dos eleitores. Em 1986 éramos 69 milhões de
eleitores. Os analfabetos com primeiro grau incompleto
totalizavam 26 milhões. Isso quer dizer que quase 40% de
todos os eleitores poderiam ser considerados analfabetos
de fato. Eleitores com segundo grau completo eram 6,7
milhões e com superior completo 3,1 milhões. (IBGE,
1990). Por isso a educação é um dos pilares básicos da
democracia para saber ler e escrever, quanto mais o povo
tiver acesso à cultura, saberá avaliar as propostas de
políticos e mais difícil será a vida de demagogos e
conseguirá reclamar pelos seus direitos. O direito de não
morrer numa fila de lamps, direitos trabalhistas garantidos,
ser indenizado por ter ingerido produtos estragados, abrir
um jornal e entender o que está escrito, (conceitos como
inflação, estagflação, dívida social, impostos progressivos,
sonegação, PIB, crescimento populacional, renda per
capita, CPI, Procuradoria-Geral da República, Estado de
Direito Democrático).
Então na verdade tudo gira em torno de uma palavra
só: Poder. Será que os políticos estão dispostos em formar
cidadãos nas escolas públicas, Municipais, Estaduais e
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Federais, pessoas críticas que vão questionar esse poder?
Por que continuam impondo esses valores de que aluno
não pode ser
reprovado, mesmo sabendo que eles se formam muitos
sem saber escrever?
Segundo Jaqueline Moll:
A reprovação e, por consequência a
repetência da série, tem significado a
reiteração da não aprendizagem dos alunos.
Repetir a mesma série, via de regra, resulta
na repetição da experiência de insucesso,
pois o ponto de partida na série repetida não
é determinado pelo grau de conhecimento
atingido até então pelo aluno, mas pelo
currículo pré-estabelecido pela escola. (Moll,
2001, p.15).

Será

que

os filhos de

nossos

governantes

pertencem a esta escola? Mais ainda: será que eles
estudaram nestas escolas? Claro que não. Esta parte da
sociedade pertence a alta sociedade que se forma em
escolas particulares onde todos sabem muito bem escrever
e ler. A educação vira luxo para poucos que podem pagar.
Precisamos, hoje, de um engajamento sócio-político que
tenha um olhar democrático sem demagogia, empenhado
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em melhorar a educação de nosso país que acredita que a
educação - o ponto de partida para solucionar problemas
sociais, como corrupção, que é um povo que abre um jornal
que saiba ler uma matéria como o que ocorreu há algum
tempo atrás em artigos famosos sobre Mensalão
interpretar e cobrar de seus governantes soluções e
punições para todos que não dão valor para confiança que
povo depositou neles, de pessoas que lutem por uma
formação de um povo que sabe ler e escrever que
consequentemente interpretar sua história e não mais a
esqueça para não acontecer o que aconteceu em nossa
história em que o mesmo povo que tirou Fernando Collor
do poder o elegeu novamente em outro cargo,o8 famosos
Cara Pintadas que saíram nas ruas e pediram o
impeachment devem não entender o que aconteceu, mas
eles fazem parte de uma sociedade que teve acesso à
cultura, aprendendo ler e escrever, e tem seu direito de
viver em democracia.
Desta forma, aqueles que continuam em um sistema
escolar de aprovação contínua, ou até mesmo aqueles que
mal frequentaram uma escola, por questões sociais que
são a maioria como podemos observar na pesquisa já
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citada feita pelo TSE, mas uma vez o elegeu, acreditando
nas vontades de palanques que ele os ofereceu que depois
de eleito são todas esquecidas, de certa forma não
podemos julgar este povo, pois será que nas propostas de
Fernando Collor está na em primeiro lugar a educação, a
formação de um povo critico que saiba ler e escrever e
tenha o poder de questionar em suas mãos, é quantos
políticos terão este interesse espero que seja a maioria que
um dia todos lutem por uma educação igual para todos.
Será que ainda estamos vivendo o período da
escravatura onde só os ricos podiam ter o privilégio de
votar, pois hoje a educação é luxo e para poucos que
podem pagar por ela, que conseguem se formar com a
noção de saber ler e escrever, podendo interpretar os fatos
que acontecem no mundo e lutar pelos seus ideais
exercendo seu direito de cidadão, que vive em uma
democracia, é a grande parte da população que tem
acesso a uma escola com um sistema de aprovação
contínua, que se formam mal sabendo ler e escrever, será
que vai conseguir interpretar o mundo que vive, refletir
racionalmente e exercer seu direito de cidadão que o
sistema democrático o garante por lei, ou interesses
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políticos de ter um povo que não questione e não os
ameace de tirá-los do poder.

REDAÇÃO E LEITURA NA SALA DE AULA

Um olhar sensível, reflexivo e pensante, referência
a Mirian Celeste, é um instrumento que vai além da
concepção didática empregada atualmente, e nesta
perspectiva analítica que se percebe no outro, que
estaremos embasando nossa proposta à práxis, contudo
começaremos por refletir...
No princípio dos tempos minúsculos grãos
rodopiavam no espaço entre o céu e as
estrelas à procura de um lugar para
germinar. Chegaram ao Sol, mas o Sol, muito
ardente, não era um bom lugar. Rodopiaram
até a Lua: e ela sempre inconstante, ora
minguante, ora cheia, também não era um
bom lugar para germinar. Então avistaram a
mãe Terra e lá desceram, mas a mãe Terra
estava coberta de água. Soprados ventos os
grãos voavam em busca de terra seca. O
mundo estava pronto. O mundo era morado
da natureza.
No mundo faltava o homem.
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Ao contrário dos outros seres, o homem teve
de aprender muito. As vezes era arrogante e
tinha de aprender a humildade, às vezes era
covarde, mas precisava aprender a ser
valente. Algumas vezes sofria porque não
entendia os enigmas da mãe Terra. Outra
vez sofria porque não entendia a alma de
seus semelhantes. Mas para suportar tudo
isso e tomar-se melhor pela sua própria
sabedoria, o homem inventou a ferramenta,
a linguagem. Linguagens que se tornaram
inseparáveis do homem para ele penetrar na
floresta sombria das coisas do mundo e
desvelar para si os bosques de realidade,
desvelo da consciência de viver e existir.
(MARTINS; MIRIAN C. D., apud: A LÍNGUA
DO MUNDO...1998, p. 5-6).

Assim entendemos que atração à escrita e leitura
acontece num processo análogo, uma inconstância de
pensamentos

e

vivências

que

podem

nortear

a

aprendizagem, percebendo que através da escrita estarão
submergindo em um mundo de construções valorativas e
enredadas as nossas significações.
Nesta parte da pesquisa abordaremos as técnicas,
estratégias de ensino aprendizagem de modo a garantir
nossos objetivos iniciais. Para tanto, se faz necessário
assumirmos práticas tendo em vista à complexidade como
qualidade inerente à ação, pensamento e sentimentos
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humanos, nesta práxis deveu configurar nossas ações que
transcendam o âmbito escolar, pois sabemos que a
aquisição

de

saberes

demanda

aprendizagem

e

desenvolvimento de competências.
Toma-se viável resgatar em síntese o que
postula a Teoria da Competência de
Perrenoud, entendida como capacitação ou
expressão de aquisição de conhecimentos,
habilidades, atitudes e hábitos que
contribuem ao desenvolvimento do indivíduo.
Neste sentido iremos propor metas
educativas, que viabilizem "o aprender", uma
prática que leve ao aprender: pensar, sentir,
expressar, compartilhar e vivenciar através
da escrita suas subjetividades, porém sem
desvincularmo-nos
a
aprendizagem
construtiva de sua qualidade integradora,
social e cidadã. (PERRENOUD, P. 2002).

Escreve um comentarista:
O que se aprende, aprende-se porque
desperta nosso interesse.
Torna-se relativamente fácil, mas elaborar
um projeto com mudança de fins e tarefas
que envolvam várias pessoas é muito mais
complicado. Uma inovação comporta
mudanças de Indole institucional, pessoal, e
formal, podendo ser definida em termos de
gestão de mudanças especificas de idéias,
praticas
ou
instrumentos,
até
sua
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consolidação. O debate inicial e a
formalização da mesma formada através de
um projeto formam parte do processo, que
irão ser seguidos da prática, mas esta não
inclui até internalizarão da mudança
planejada. (LA TORRE, 1998, 278).

Tendo em vista esta análise devemos nos ater, que,
quando não acontecem estas condições falamos de
experiências inovadoras, sendo este nosso objeto de
conhecimento,

pelo qual problematizaremos nossas

notações, há de se embasar teoricamente nossa prática,
não

somente

na

ótica

do

educador

visando

à

aprendizagem exclusiva do educando, mas tornar uma
constância sua formação, atualizando e contextualizando
sua prática. Não há propostas a serem desenvolvidas sem
fundamentação, assim pensar nossa prática nos remete ao
conhecimento de ambas as partes dos princípios
gramaticais e linguísticos, para que subsequentemente
possamos fomentar a construção de propostas coerentes
e envolventes.

INTEGRAÇÃO DE PROCESSOS DE INOVAR, FORMAR,
INVESTIGAR
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Iniciamos nossas propostas buscando práticas
inovadoras que através de suas aspirações e orientações
didáticas, obtenham como resposta uma formação
integradora, que transformem a leitura em Instrumento de
desenvolvimento sociocultural de mudança permanente e
busca de qualidade.
Devemos enquanto educadores na área de
Letras perceber a totalidade da educação,
bem como sua fusão do educar se
reeducando, pois, toda prática pedagógica
concebe como eixo central a dialogicidade,
sendo o caráter educativo calcado
diversidade, interdisciplinaridade e na
transversalidade,
fundamental
à
universalização de saberes, formalizando
uma cultura geral equilibrada no âmbito das
letras, das ciências, das artes, no
desenvolvimento integral da pessoa, no seu
todo. (MIZUKAMI, 1996).

Esta ação de conhecimento pela leitura escrita
busca que o educando cresça em todos os sentidos,
ressaltando que a educação deve contemplar a ideia de
multiculturalismo,

aplicada

aos

PCNS

em

suas

representações culturais do currículo, assim observamos:
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"[...] a escola deve ser entendida como um lugar de acesso
democrático ao conhecimento humano para as pessoas de
qualquer idade". (DEHEINZELIN, 1996, p. 16).

PLANEJAMENTO ADEQUADO DE UMA DISCIPLINA
EM DIVERSAS ÁREAS

Assim como outras disciplinas o Português está
intrínseco à diferentes áreas de estudo, bem como várias
séries de cada grau. Porém, a prioridade estará centrada
nas séries do fundamental II ao Ensino Médio, articulando
conteúdos e conceitos relevantes e atuais, que possam
subsidiar aos educandos perceberem as relações das
áreas de estudo ao seu contexto histórico e social.
Uma preocupação latente deve contemplar o
respeito

ao

espaço-tempo,

para

as

abordagens

estabelecidas prioritariamente, bem como à inclusão de
temas novos, discussão metodológica e elaboração de
recursos apropriados à disciplina em questão. Dentro de
seus objetivos educacionais o docente deve definir e
adequar para a série especifica, verificando a consonância
com as outras disciplinas, trabalhando junto aos discentes
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como relacionar os objetivos de aprendizagem, de modo a
favorecer a uniformidade de disciplinas, organizando,
selecionando bibliografias. Além disso, junto à turma
escolhendo recursos e técnicas apropriadas.
Outra característica é adotar os planos de
ações instrumentos eficientes de ação
educativa,
através
de
avaliações
construtivas frequentes e constantes,
fazendo deste processo uma estratégia de
flexibilização de roteiros. Tornando possível,
ajustes e adaptações do plano e ações, tal
qual correções no decorrer do percurso.
(TRAVAGLIA, 2004).

A intenção é fazer com que nossos leitores
percebam as diferenças nas abordagens de assuntos, a
importância da escrita à vida, a ênfase ao debate, na
elaboração textual, que se submetam as discussões na
apresentação de diferentes perspectivas, na busca da
criticidade e pluralidade temática.
Faremos de nossa proposta pedagógica algo que
seja aberto, que valorize a pesquisa, mas permita a intensa
e exclusiva participação do aluno na sua relação com a
escrita e leitura de mundo. Este é o processo:
continuidade/descontinuidade.
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[Continuidade/descontinuidade]
se
nasce
morre nasce
morre nasce morre
renasce remorre renasce
remorre renasce
remorre
re
re
desnasce
desmorre desnasce
desmorre desnasce desmorre
nascemorrenasce
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morrenasce
morre
se
(CAMPOS, 1976, p 20).

UMA BREVE LEITURA DE PCNs

Os

parâmetros

Curriculares

Nacionais

foram

redigidos, a fim de, contemplarem o ensino/aprendizagem
como eixos centrais ao processo de interação do educando
a apreciação do mundo da escrita, aprender a construir
textual, relacionando o universo da escrita às suas leituras
particulares a uma linguagem integral.
Estes estão vinculados aos tipos textuais mais
usados no universo escolar, todavia pertinentes à
construção de aprendizagens, mas que presumem uma
dada significância, porém, estes podem remeter a novas
construções valorativas. Conservando que a educação
básica escolar deve preparar para a vida, uma boa vida,
devemos ter em mente que tipo de pessoas quer formar

Ana Paula Longo das Neves

2174

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

através de nossas práxis, exacerbando a busca de que
nossos educandos se tornem aprendizes pelo resto da
vida; que saiam para o mundo como adultos dignos, com
respeito por si e pelos outros; consigam pensar com
autonomia

e

independência,

importando-se

com

a

comunidade, meio ambiente e a promoção social; falar,
escrever, ler e ouvir, lidar com quantidades e números;
cresçam receptivos;
O modelo interativo não se centra exclusivamente
no texto nem no leitor, embora atribua grande importância
ao uso que este faz de seus conhecimentos prévios para a
compreensão do texto. Assim o leitor se utiliza do
conhecimento de mundo e seu conhecimento do texto para
construir uma interpretação sobre aquele.

PCNs PARA ÁREA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Os Parâmetros Curriculares Nacionais da área
Língua Portuguesa focalizam a necessidade de dar ao
aluno condições de ampliar o domínio da língua e da
linguagem, aprendizagem fundamental para o exercício da
cidadania.

Desenvolvendo

seus

conhecimentos
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discursivos e linguísticos, sabendo: ler e escrever
conforme seus propósitos e demandas sociais; expressarse apropriadamente em situação oral diferente daquelas
próprias de seu universo imediato; refletir sobre os
fenômenos da linguagem, combatendo a estigmatização,
descriminação e pré-conceitos relativos ao uso da língua.
Formar leitores competentes demanda uma extensa
análise situacional a fim de tornar o espaço escolar
acessível, com recursos viáveis e um ambiente que
favoreça o aprendizado de maneira prazerosa, faz-se
necessária atenção às práticas adotadas, tais como:
espaços escolares com biblioteca, acessível e variada
salas de aula que disponham acervo de livros e materiais
à

prática

de

leitura,

neste

caso

a

variedade

é

imprescindível; cabendo ao educador organizar momentos
de leitura livre , bem como este também faça parte
articulando um círculo de leitura; planejar leituras regulares
sem que sejam necessárias relação de tarefas; liberdade
na escolha de leituras, prática que viabilizará a constância;
à escola cabe organizar políticas à formação de leitores,
envolvendo a comunidade; na construção de Projeto
Político Pedagógico adotar a escrita/leitura, facilitará a
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construção de conhecimento, tendo como referente à
função simbólica da escrita;
Uma vez que as práticas de linguagem são uma
totalidade e que o sujeito expande sua capacidade de uso
de linguagem e de reflexão sobre ela em situações
significativas de interlocução, as propostas didáticas de
ensino de Língua Portuguesa devem organizar-se tomando
o texto (oral ou escrito) como unidade básica de trabalho,
considerando a diversidade de textos que circulam
socialmente. Propõe-se que as atividades planejadas
sejam organizadas de maneira a tornar possível a análise
crítica dos discursos para que o aluno possa identificar
pontos de vista, valores e eventuais preconceitos nele
veiculados.

Constituindo-se

o

ensino

da

Língua

Portuguesa pode em fonte eletiva de autonomia para o
sujeito, condição para a participação social responsável.

REDAÇÃO

E

LEITURA:

ESTRATÉGIAS

DE

CONTEXTUALIZAÇÃO

Primeiramente, devemos conceber que a educação
aos terceiro e quarto ciclos (ensino fundamental II), está
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em processo de construção, mediante as alterações
sofridas, houve significativa alteração da faixa etária das
crianças à alfabetização, através da introdução de nove
anos de escolarização no ensino fundamental, desta forma
antecipando a idade escolar. Assim, o educador deve
conceber os processos de desenvolvimento psicológicos,
cognitivos, e sociológicos na formulação de suas
estratégias, no uso de recursos e na formulação de
propostas pertinentes e adequados, que conduzam à
aprendizagem significativa.
Entretanto, merece destaque, antes da
apreciação às metodologias e estratégias,
perceber a prática de leitura como, ‘’uma
espécie de bem que se herda e que se lega’’,
adquirido
no
ambiente
familiar,
consideramos que é possível, desde que os
mecanismos de desenvolvimento acabem
com a estratificação e estagnação social,
desde que cerceados através da inclusão
escolar, sendo esta, via de acesso à
cidadania. (OLIVEIRA, 2002).

Para Teberosky e Colomer (2003):
Tomando a perspectiva social podemos
inserir a construção de textos com diferentes
significados e funções, capacitando o
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educando a trabalhar sob o prisma da
interdisciplinaridade, bem como subjetivando
os conteúdos transversais.

Nossos objetivos buscam a sinergia da perspectiva
social e educativa, uma vez que exploraram atividades
sobre os princípios do construtivismo, disponibilizando
oportunidades de comprovar hipóteses, de fazê-lo com
autonomia, de deparar-se com a resolução de uma tarefa,
compartilhando ideias através de comentários e de
discussão. Enfatiza que a perspectiva construtivista requer
algo mais que métodos, averiguar quais são os
componentes efetivos de um processo de aprendizagem
construtiva.
O

desenvolvimento

e

a

aprendizagem

são

processos de construção de conhecimentos que ocorre de
um contexto social, na interação com outros participantes.
Nesse contexto, a construção se transforma em construção
de conhecimentos, estes que adquirem na interação
construtiva com o material escrito e, por outro, como todo
processo de aprendizagem, implica relações sociais. É
necessária a mediação social dos adultos, porque a leitura
é

uma

aprendizagem

cultural,

cabe

ao

educador
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responsabilizar-se por oferecer oportunidades de interagir
com o escrito. Organizar atividades nas quais se desdobre
um jogo de participação ativa, rico em relações sociais,
leituras compartilhadas, situações problema, situações de
discussão e argumentação.
A maneira como os educandos aprendem, o
papel dos educadores e o significado que
dão à sua experiência pedagógica encontrase no centro da perspectiva construtivista,
neste aspecto o educador é quem trabalha
na zona de desenvolvimento proximal da
criança. O nível real é estruturado no que o
indivíduo pode realizar com a ajuda do
educador. (VYGOSTSKY, 2002).

AS

DIFERENTES

LINGUAGENS

TEXTUAIS

À

REDAÇÃO

O que se vê apresentado nas propostas curriculares
é que a Língua Portuguesa tenha como diretriz ao
educador está direcionada em levar o aluno ao domínio da
norma padrão, principalmente em sua modalidade escrita,
sendo este domínio a condição prévia para o exercício da
cidadania.
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Embora esta crença na função social da linguagem
esteja presente nos currículos, esta não se apresenta nos
objetivos de leitura e produção de texto, onde observamos:
‘’Num quadro em que se elege a enunciação da leitura e
escrita

como

objetivo

de

ensino-aprendizagem'’

(MARINHO, 2000, p.27). Cabe definir o lugar dos gêneros
discursivos e textuais, na função social e numa perspectiva
teórica coerente com esta concepção mais geral.
A questão trabalhada concebe a necessidade de
entender as condições sócio-históricas de produção e
recepção dos textos: finalidades, a que se destina qual sua
função, percebendo que a leitura e a escrita só fazem
sentido em sua função sociocomunicativa, concebida como
atividade de produção de sentido. Ao analisar o texto ou
gênero como elemento orientador da prática privilegia-se o
produto ao processo, devemos estar atentos ao repertório
do escritor/leitor em função da enunciação. Para isso,
conciliar atividades de interação com a língua escrita o
mais significativa possível, visando dimensionar o texto
como processo e não como produto.

LINGUAGEM E LINGUAGENS
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Aos tratarmos de Linguagem, logo direcionamos
nossa mente a oralidade e a escrita, um condicionamento
que nos faz estigmatizar a linguagem como é tão somente
verbal oral ou escrita e, do mesmo modo, que ela é a única
forma que usamos para saber, compreender, interpretar e
produzir conhecimento no mundo, onde fechamos nossos
sentidos para outras formas de linguagem que, de modo
não verbal, também expressam, comunicam e produzem
conhecimento. A linguagem é um sistema simbólico e toda
linguagem é um sistema de signos.
Nossa penetração na realidade, portanto, é sempre
mediada por linguagens, por sistemas simbólicos. O
mundo, por sua vez, tem o significado que construímos
para

ele.

Uma

construção

que

se

realiza

pela

representação de objetos e conceitos que, por meio dos
diferentes sistemas simbólicos, diferentes linguagens, a
nossa consciência produz. Portanto, resgatar estas
diferenças propiciará uma iniciação ao ato político da
escrita, que subordina nossas concepções ideológicas a
novas aprendizagens. Estabelecendo uma ruptura com
conceitos fechados em torno da construção de escrita,
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conectando nossas experiências e aprendizagem em um
intenso processo de sinergia, pois capacitamos novos
olhares, nossa manifestação cultural, adequando-as em
nossas

vivências,

inserindo

nossa

identidade

e

comunicação de forma legitima e social.

CONSIDERAÇÕES SOBRE TEXTO, CONTEXTO E
REDAÇÃO

Entendemos que cada professor preferirá adotar
uma sequência que sua experiência em sala indicar,
contudo, também é qualidade do educador estar aberto ao
diálogo e troca de saberes. Também é necessário
determinar as considerações sobre o Texto, palavra
associada ao universo escolar, esta aparece com
frequência no linguajar cotidiano fora dos limites da
instituição.

Para

facilitar

essa

percepção

vamos

exemplificar algumas situações cotidianas ‘’redija um
texto’’, ‘’texto bem elaborado’’, ‘’o texto constitucional não
está suficientemente claro’’, ‘’os atores são bons, mas o
texto é ruim’’, ‘’o redator produziu um bom texto’’, etc.
Devido a esta frequência do uso, o estudante tem algumas
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noções sobre o que significa texto. Dentre estas noções
algumas ganham importância, pois pretendemos enaltecer
o valor da linguagem textual na formação cidadã.
Para que a práxis pedagógica surta o efeito
esperado, devemos levar em consideração diversas
composições textuais, seu contexto e sua importância
mediante os educandos. Cada estudante traz consigo uma
identidade,

com

valores

próprios,

preferências,

semelhança social e identificação, partindo desta premissa
o educador deve voltar seu olhar de forma sensível e
pensante, aprendendo a viabilizar sua práxis no sentido de
educar é fazer arte, ciência e política.
Desde minha prática com crianças fui me
dando conta da importância do ato de
observar, e do registro da reflexão
juntamente com a avaliação e o
planejamento, na apropriação do meu
pensamento prático e teórico’. (FREIRE,
1996 p.23).

Proporcionar aos alunos contato com a variedade de
manifestações textuais contribui para que eles se tornem
usuários da língua cada vez mais competentes, é
indispensável atribuir contexto com as preferências
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textuais de cada um. A apresentação de produção de texto
irá seguir uma linearidade, possibilitando à integração
entre as características, bem como adequando aos
momentos de aprendizagem, por exemplo: Prosa e Poesia
podem ser trabalhadas em todas as séries, mas sua ênfase
deverá estar presente nas escolas literárias estudadas no
ensino médio; o Romantismo e a Narração podem ser
abordados paralelamente para facilitar a compreensão das
características estruturais das obras românticas; foco
narrativo, personagens, espaço etc; estudar Descrição em
paralelo ao estudo do Realismo pode ser muito produtivo,
propostas de integração são sugestões, que exploram o
exercício da leitura e redação aplicando, praticando e
contextualizando, assim iremos proporcionar de forma
clara e objetiva, diversos gêneros que serão aplicados à
obtenção da aprendizagem dos elementos textuais
organização e, principalmente articulando sentido e
contexto.
Nosso objetivo visa à aquisição, por parte dos
alunos, de ferramentas e habilidades à produção de textos
orais e escritos. Essa diversidade proporciona uma visão
abrangente das possibilidades da língua. Deixando claro
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para os alunos que é preciso adequar à linguagem e
contexto não só ao produzir textos escritos, mas ao
elaborar textos orais, contribuindo para que se expressem
oralmente, de forma adequada, na sala de aula, em
conversas formais ou informais, ao fazer um relato, ou seja,
em sua socialização.

COMO TORNAR POSSÍVEL A PRÁTICA

Um

leitor

pode

realizar

todo

trabalho

de

compreender um texto no tempo real da leitura,
percebemos isto quando analisamos de maneira informal,
o trabalho do leitor, pois estes atribuem um determinado
significado
organizando

aos

sinais

estes

portadores

significados

de
em

informação,
proposições,

reconstruindo as relações entre estas proposições,
extraindo o significado geral de sequências e categorias.
Todos estes processos exigem apelar a recuperar de
nossa memória, um conjunto de conhecimentos realmente
extensos sobre a Linguagem, sobre o conhecimento de
mundo, sobre os textos sobre a leitura etc.
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Torna-se interessante que estes processos e
conhecimentos
sejam
usados
estrategicamente e de forma coordenada,
assegurando assim as metas ou a meta de
compreensão. De fato, demonstramos ser
capazes de fazê-lo, embora tenhamos ainda
que verificar como iremos propor a atividade
para que ocorra de forma interativa.
(MARCUSHI, 1997).

PROPOSTAS DE TRABALHO DE PRODUÇÃO DE
TEXTO E LEITURA
•

PROJETO: "Aprendendo Liberdade Através da
escrita".

•

PROPOSTA: Desenvolvendo a Leitura Através da
Filmografia.

OBJETIVO GERAL

Trabalhar a produção textual através da construção
de um diário.

OBJETIVO ESPECÍFICO
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Aprender a redigir textos, utilizar adequadamente os
elementos da textualidade, estabelecer relação entre
sentido e contexto e funções de linguagem.

JUSTIFICATIVA

Nosso recurso nesta oficina será o filme "Escritores
da Liberdade" como pano de fundo a um projeto que visa
despertar o interesse pela escrita utilizando o recurso
audiovisual.
Buscando total consonância com a realidade
social, tendo em vista, que a locação de
filmes é hoje um dos maiores atrativos
sociais, de fácil acesso, difundindo culturas e
valores, bem como propiciando uma
completude à construção sócio histórica,
consequentemente, fonte imensurável na
construção de saberes e desenvolvimento de
competências. (PERRENOUD, 2000).

Podemos afirmar que os textos em suas variáveis se
configuram de diferentes maneiras, a fim de manifestar as
mesmas funções ou os mesmos conteúdos, este filme
trabalha através da oralidade as funções educativas/
sociais da leitura e escrita, pois mostra as diversidades
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culturais, étnicas, sociais, ambientais fundamentais à
prática educativa interdisciplinar, apregoada nos PCNs.
Bem como, trabalhar os temas transversais: Cidadania,
Saúde e Sexualidade. Sendo estas questões morais
subjacentes à diversidade cultural, social e étnica. A
dinâmica estabelecida no filme é muito pertinente ao
ensino de Língua Portuguesa, pois a juventude atual é
cerceada por uma desmoralização de valores, sua
identidade de grupo é constantemente denegrida em
função de suas escolhas.
Neste meio, a educação escolar é o vértice de duas
questões que divergem socialmente, o jovem assume um
papel de negação a função escolar, ao passo que é a fonte
geradora de inserção social. O filme trouxe à tona uma
abordagem

realista,

percebe-se

que

a

ênfase

na

metodologia da Língua Portuguesa pode ser trabalhada de
forma abrangente, e que aprender a língua não é somente
aprender palavras e variantes gramaticais, mas perceber
também os seus significados culturais, e, com eles, os
modos pelos quais se elabora a construção do saber do
meio sociocultural, entendem, interpretam e representam a
realidade.
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DESENVOLVIMENTO

Após a exibição do filme, propiciar a reconstrução
dos olhares, apresentados oralmente, o educador deverá
mediar os principais pontos expostos e estimular a
participação geral. Através da oralidade dos textos
expostos na narrativa à variação linguística partir de
conceitos levantados traçando junto com os alunos
desdobramentos possíveis.
Terminada as notações, solicitar que os educandos
façam uma reescrita do filme, fazendo um paralelo com a
própria biografia, assim torna se expectadores, autores,
personagens e atores de uma mesma obra. Sua obra
deverá ser registrada em formato de diário, servindo de
referência histórica pessoal, deverá ao término do trabalho
compartilhar sua obra com dois colegas, a fim de tornaremse críticos autorais. Terminada esta fase, passar o trabalho
para outro educando este fará a leitura na integra e
devolverá ao autor, em seguida deverá elaborar um
resumo da biografia lida entregando ao educador. Em
mãos de sua obra o autor fará uma leitura para possíveis
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correções, bem como para analisar e comentar as críticas
sofridas. Cada etapa será estruturada pelo educador em
passo-a-passo, não revelando as ações posteriores sem
que sejam terminadas as atividades propostas, ao final dos
trabalhos o educador irá construir um diário desta atividade
anexando os resumos dos educandos e fazendo uma
conclusão à finalização do trabalho. Após estas etapas
abrir uma roda de conversa, onde será retomada a
atividade inicial, através da dialogicidade do que foi
apreciado e desenvolvido neste projeto.
•

PROJETO: "Imaginação”...

•

PROPOSTA: "Interpretando Imagens"

OBJETIVO GERAL

Desenvolvimento de técnicas de redação.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Interpretar o que percebe através da análise de
imagens, construção de texto descritivo.
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JUSTIFICATIVA

Trabalhar a construção textual descritiva, levando o
educando a transcrever tudo que consegue absorver
através da observação. O uso de fotos e imagens pode
abarcar diferentes referenciais, dependendo das análises
serão construídas diferentes leituras críticas, pois o
educando irá descrever colocando seu olhar e modo de
interpretar as formas. O suporte também poderá servir para
outros desdobramentos de aulas, descritas nas propostas
seguintes.

DESENVOLVIMENTO

1° PROPOSTA: Construir redação a partir da
imagem do retrato de Monalisa deverá especificar os
detalhes e o que acha que o pintor da obra buscou passar.
2º PROPOSTA: Analisar a diferença entre as
imagens e contextualizá-las as épocas, descrever as
diferenças procurando

referenciá-las

comparando-as.
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Após este passo fazer uma análise da nova imagem e
traçar um paralelo entre as diferenças encontradas.
3° PROPOSTA: Fazer uma leitura da história do
pintor Leonardo da Vinci, e em seguida sintetizar os
principais destaques.
4° PROPOSTA: Elaborar uma resenha descrevendo
as etapas do trabalho, destacando curiosidades, fatos que
julguem importantes, bem como pesquisar imagens
enigmáticas e possíveis sátiras feitas por cartunistas,
desenvolvendo comentários.
5° PROPOSTA: Leitura de clássicos literários, a fim
de desenvolver a aprendizagem das obras literárias, bem
como

trabalhar

adaptações

das

obras.

(reescrita,

paráfrase, paródia etc.)
6° PROPOSTA: Pesquisar imagens e explicar
conceitos utilizando citações. Com o mesmo recurso fazer
sátiras sociais; Paráfrases e paródias.
•

PROJETO: "Bibliografia".

•

PROPOSTA: Desenvolvimento de escrita.

OBJETIVO GERAL
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Escrever uma bibliografia.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Aprender

a

pesquisar,

coletar

entrevistas,

selecionar fatos e organizar um texto bibliográfico.

Contam as fotos como éramos
Quando meninas.
A pose, um instante de meninice...
Um tempo diferente paralisado,
Inventado pela
envoltura encantada
dos panos de fundo da
fantasia infantil.
Passaram-se os anos... a
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memória da infância veio pra
perto da gente ensinar o
alinhavo do tecido deste livro.
Nessa aprendizagem,
Inventariamos outras infâncias
Guardadas em fotos, desenhos,
registros escritos;
Dos filhos, dos sobrinhos, dos que
foram
nossos alunos, sempre com o fim de
exaltar o olhar que debruçam
sobre a arte.

(MIRIAN; TERESINHA; GISA, 1998)

JUSTIFICATIVA
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Desenvolver habilidades que levarão o educando a
coletar

fontes,

dados,

selecionar

artigos,

elaborar

fichamentos adequados a fim de redigir dissertação.
Aprender sobre convivência, meio social e valores.

DESENVOLVIMENTO

Cada aluno levantará tudo que ache adequado o
seu histórico de vida, estes deverão conter fotos, cartas,
documentos que facilitarão o entendimento do autor de sua
biografia. A biografia será desenvolvida por outro
educando, assim, este deve ter em mente que o número
de informações será indispensável a um trabalho com
êxito, pois subsidiará e fundamentará o texto. O escritor
deverá recorrer a familiares, amigos, e instituições para
argumentar e referendar o texto de forma coesa. Como o
escritor será um colega de estudos, esta atividade será
uma pesquisa que contribuirá na relação interpessoal, bem
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como levará o aluno a desenvolver habilidades de escrita,
leitura e conversação fundamentais à sua inclusão cidadã.
Todas as propostas são direcionadas à formação do
ensino fundamental II e ensino médio, servem como
apoio/suporte, porém os recursos e temas devem ser
adequados a idade pertinente. Retrato de Monalisa em
anexo (COLOCAR ISSO NO RODAPÉ).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a pesquisa deste artigo foi percebida muitas
questões importantes e extremamente relevantes para a
construção de incentivo à leitura e escrita às crianças e
adolescentes que ingressam o Ensino Fundamental II e
Ensino Médio.
Foram destacados temas como as dificuldades do
aluno mediante a leitura e a escrita, que destaca os
problemas enfrentados pelos alunos frente à leitura e
consequente a escrita. Também sobre perguntas sobre as
razões para o aluno não ler. Além de apontar a culpa no
governo em questões políticas, pois sem o incentivo e
apoio do governo não se pode fazer muito pela educação.
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Foram abordados também temas referentes à redação e
leitura na sala de aula, integração de processos de inovar,
formar, investigar. Sobre planejamento adequado de uma
disciplina em diversas áreas. Uma breve leitura de PCNs.
Redação e leitura: estratégias de contextualização. As
diferentes linguagens textuais à redação. Considerações
sobre texto, contexto e redação e por fim, como tornar
possível a prática da leitura e escrita nas escolas.
Diante do que nos foi apresentado, podemos
considerar que a prática e incentivo da leitura e da escrita
vão muito além do que é proposto pelas Propostas
Pedagógicas

tradicionais.

Que

para

avaliar

o

desenvolvimento intelectual do aluno transcende do usual,
que são as provas aplicadas e leituras feitas dentro do
cronograma escolar e disciplinar. Podemos ver que para o
aluno escrever bem uma boa redação ele, antes de tudo
tem que aprender a ser um leitor e para isso precisa
compreender os diferentes tipos de linguagens e normas
do nosso idioma. Além disso, sabemos que para a
construção de um plano pedagógico e eficiente, visando
essa temática, é preciso o apoio certeiro do governo, mas
que infelizmente, isto não é possível pois nos dá a entender
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que a política só se importa com o Poder e formar cidadãos
críticos pode questionar e tirar este poder, já que cidadãos
críticos são cidadãos bem informados.
Para finalizar, gostaria de destacar algo muito
importante sobre os meios de incentivo à leitura e que
muitos se esquecem ou ignoram, inclusive o nosso
governo: O acesso às bibliotecas escolares, com
profissionais bibliotecários capacitados para incentivar e
fazer a mediação da leitura no espaço da biblioteca, onde,
como vimos no decorrer do texto, esses espaços têm se
transformado em espaços vivos com projetos que visam os
interesses de leitura dos alunos, não só para eles
estudarem sobre os temas referentes às matérias e sim
para eles buscarem se encontrar nas leituras por hobbie,
algo que possam lhes dar prazer e assim se desenvolver
melhor, praticando a leitura. É sabido que em redes
públicas mal se tem uma sala de leitura (que é diferente do
espaço da biblioteca), quanto mais uma biblioteca
adequada às necessidades dos alunos de diferentes faixas
etárias, muito menos possuir um bibliotecário que
juntamente com os professores, pode montar estratégicas
eficientes de incentivo à leitura.
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ANEXOS

ANEXO 1- Da 1° proposta de atividade

FONTE: Internet. Disponível em<
https://www.bbc.com/portuguese/vert-cul-56261173>. Acesso em 20
de jan. 2020.

Ana Paula Longo das Neves

2200

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

A simples visão supõe e expõe um
campo de significações, ele, o olharnecessitado, inquiridor-, as deseja e
procura, seguindo a trilha de sentido. O
olhar, pensa, é a visão feita interrogação.
(CARDOSO, 1988 349).

ANEXO 2- Da

2° Proposta de Atividade
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FONTE: Internet. Disponível em < https://www.johnsjokes.com/mona-lisa-after-one-week-in-usa>. Acesso em 20 de
jan.2020.

ANEXO 3 - Da 3° Proposta de Atividade

SORRISO DE MONALISA

A

primeira

vez

que

eu

vi

Monalisa

fiquei

decepcionado: um quadro pequeno, meio escuro, atrás de
um vidro de segurança, em um corredor tumultuado do
Louvre.
A minha expectativa mostrou-se bem maior que a
obra que eu acabara de ver. Acabei concluindo que a
Monalisa, mais que uma obra prima, era apenas um ícone
precipitadamente escolhido pela mídia.
Eu acalentava uma dúvida sobre quem houvera sido
mais prodigioso, se Leonardo da Vinci ou Michelangelo
Buonarroti. Sempre que eu me decidia por Michelangelo
imediatamente procurava algo de Da Vinci e a dúvida
voltava
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Eu já tinha uma queda por Michelangelo, devido ao
Moisés. Quantas vezes eu for a Roma, não poderei partir
sem ir a San Pietroin Vincoli. Dentro da igreja eu
experimento a dor sublime e a sublime expressão do gênio
humano.
A dor, ao fitar as correntes com as quais o Império
Romano prendeu as mãos e os pés do apóstolo Pedro,
dentro de uma jaula.
A expressão prima do gênio humano se vê na obra
magistral de Michelangelo, o Moisés. Simplesmente um
colosso. Sai do Louvre decepcionado, todavia aliviado: eu
acabara de decidir que Michelangelo fora melhor que
Leonardo. Mal sabia eu que estava sendo tremendamente
injusto com Da Vinci. A minha decepção com a Monalisa,
pouco tempo depois, viria a se mostrar precipitada.
Não sei se por coincidência, ou providência, uma
série de fatos passou a me chamar atenção, e comecei
estabelecer com eles conexões imediatas com a obra
preferida de Da Vinci.
Eu estava relendo uma das obras primas da
literatura mundial: Dom Casmurro, de Machado de Assis.
Não há dúvida que a personagem mais encantadora da
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obra é Capitu, um dos personagens femininos mais
fascinantes literatura universal.
Eu sempre tive certa dificuldade para visualizar
Capitu quando lia Dom Casmurro: "... criatura de 14 anos,
alta, forte e cheia, apertada em um vestido de chita, meio
desbotado. Os cabelos grossos, feitos em duas tranças,
com as pontas atadas uma à outra, à moda do tempo...
morena, olho claro e grande, nariz reto e comprido, tinha a
boca fina e o queixo largo...".
Capitu, a partir do momento em que Machado a
apresenta, torna-se o tema central da imaginação do leitor.
Passa a ser o personagem principal da obra: os outros são
coadjuvantes. Continua Machado na descrição da moça:
olhos de cigana obliqua e dissimulada, mas para Bentinho
os olhos pareciam olhos de ressaca; traziam não sei que
fluido misterioso e energético, uma força que arrastava
para dentro, com a vaga que se retira da praia, nos dias de
ressaca"
Parei a leitura para, mais uma vez, pintar a Capitu
na mente. Não mais que de repente, como mágica, lá
estava o quadro de Da Vinci em frente aos meus olhos. A
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Monalisa me sorri aventurosa: ali estavam o sorriso, os
olhos e a atitude de Capitu na janela de Machado de Assis.
Eu já fizera uma conexão, quando li, do mesmo
Machado de Assis, aquilo que eu considero a obra prima
do conto nacional, o Missa do galo. Comparel Conceição
com Capitu. Todo o perfil dissimuladamente insinuante e
psicologicamente incerto daquela senhora, reportava-me à
personagem central de Dom Casmurro.
Quis concluir que Machado traçara o mesmo perfil
feminino, para protagonizar o seu conto mestre.
Machado, através do personagem Nogueira, diz de
Conceição: *... Tudo nela era atenuado e passivo. O
próprio rosto era mediano, nem bonito nem feio. Era o que
chamamos uma pessoa simpática, perdoava tudo. Não
sabia odiar, pode ser até que não soubesse amar..." e,
mais adiante, "... o nariz, seco e longo, um tantinho curvo,
dava-lhe ao rosto um ar interrogativo...".
Machado, nas duas personagens, concluía pela
dissimulação. Um perfil psicológico complicado, de quem
tem sempre o álibi inquietante da dúvida a oferecer ao
interlocutor.
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Uma vez, a capa da obra poderia ser perfeitamente,
a Monalisa que, no conto, era Conceição, a encher de
dúvidas o Nogueira, da mesma forma que Capitu tirou o
sossego do bentinho.
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A DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Idelson Alves Junior

Docência no ensino superior é para pessoas que já
possuem diplomas de graduação ou, no caso da educação,
para professores que desejam se habilitar para o ensino
superior.
O corpo docente da instituição de ensino é formado
pelos professores que constituem a docência da instituição
e aptos a ensinar. Já o corpo discente é formado por alunos
que se propõem a aprender.
Partindo de tal princípio pode-se dizer que aquele
professor que forma a docência de uma determinada
instituição, passa a ser discente, ou aluno, na instituição
em que ingressou na docência da educação superior.
Quase parece um jogo de “trava-língua”, mas é, na
realidade, uma forma de comparar alunos e professores
quando um assume a posição do outro.
O professor, devido à sua formação superior, quando
assume a posição de aluno na docência da educação
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superior, não aceita essa subordinação por se achar
inferiorizado, já que se vê na posição do seu aluno na
qual ele é docente.

Com

este

atraso

de

formação

de

profissionais para o exercício do magistério,
é percebido o caráter prático e de cultura
eminentemente erudita, somente nas últimas
três décadas a discussão em torno do
desenvolvimento da pesquisa, crítica, sob o
processo de formação do professor no Brasil
tem crescido. (DAMIS apud VEIGA 2002. p.
102).

Além disso, para compensar os baixos salários, a
procura pela docência tem sido uma constante, não só para
enriquecimento

do

currículo

profissional,

mas,

especialmente, para somar pontos na evolução, e,
consequentemente, um reajuste no salário.
Contudo, apesar do enriquecimento do currículo
profissional e da melhoria do salário, o reflexo é mínimo ou
nenhum sobre o aprendizado daqueles que mais precisam
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de um ensino de melhor qualidade: os alunos. Essa falta
de qualidade no ensino está ligada diretamente à falta de
compromisso profissional de alguns professores que, por
sua vez, fazem uma má qualificação em instituições não
universitárias que apresentam situações precárias para
ofertas de seus cursos, notadamente os do período
noturno, cujo menor custo de oferta privilegia as
licenciaturas curtas.
A má qualidade do ensino no Brasil não se deve
somente à falta de comprometimento dos professores.
Outros fatores, talvez até mais relevantes, contribuem para
que isso aconteça.
Bem ou mal, os professores fizeram a sua parte ao
fazerem a docência na educação superior, não importando
qual a sua motivação. Porém, a má administração escolar
devido à falta de competência da direção; a deterioração
das condições de trabalho; as longas jornadas de trabalho
e salas superlotadas; a falta de espaço físico das escolas;
a grade curricular que deve ser cumprida (não importando
a que custo); a falta de segurança nas escolas, em que as
agressões

verbais

e

físicas

aos

professores

são

constantes e cujas reclamações não dão em nada, já que
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são engavetadas para não prejudicar outros interesses; a
verba sempre insuficiente que, quando chega aos estados
e municípios, geralmente é mal aplicada ou desviada para
outro setor; etc.
A educação continuada se faz necessário
pela própria natureza do saber fazer humano
como

práticas

que

se

transformam

constantemente. A realidade muda e o saber
que constituímos sobre ela precisa ser
revisto e ampliado sempre. Dessa forma, um
programa de educação continuada se faz
necessário

para

conhecimentos,

atualizarmos

nossos

especialmente

para

analisarmos as mudanças que ocorrem em
nossa prática, bem como para atribuirmos
direções esperadas a essas mudanças
(CHRISTA apud LIBÂNEO 2004, p. 79).

Todos esses fatores mais a complacência do
Governo Federal que está sempre ocupado, cavando
buracos ou levantando tapetes para esconder as sujeiras,
fazem com que a educação e o ensino no Brasil piorem de
qualidade cada vez mais.
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Como citado anteriormente, os professores têm
procurado melhorar a sua formação, qualificando-se cada
vez mais. A procura dos professores pela docência na
educação superior, não importa com que finalidade,
demonstra o quanto querem se valorizar. É como se fosse
uma questão pessoal, o que não deixa de ser.
Só que a valorização almejada não é a que se
mede pelo valor econômico ou pelas qualificações
alcançadas por meio da docência, que, a bem da verdade,
teriam sido inúteis se não conseguirem uma melhoria
salarial; e sim, por suas atitudes e desempenho em sala de
aula. São o seu trabalho e relacionamento com os alunos
que devem servir de parâmetro para sua valorização.
Acontece que esse reconhecimento deve partir
das Redes Oficiais de Ensino (municipal, estadual e
federal),

o

que

convenhamos,

é

muito

difícil.

O

reconhecimento pela escola, pelos pais de alunos, que
muitas das vezes comparecem à escola para reclamar
sobre as lições de casa dos seus filhos ou porque seus
filhos foram encaminhados para a diretoria, sem procurar
entender que a lição de casa faz parte do aprimoramento
do aluno ou que foi encaminhado à diretoria da escola por
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mau comportamento, não porque pediu ao professor uma
explicação sobre uma matéria que não entendeu. Outra
falta de reconhecimento da valorização do professor é por
parte do Concelho Tutelar.
Este, quando recebe uma reclamação por parte de
algum pai, está sempre do lado do aluno. Por que será?
Qual seria sua atitude se um professor reclamasse da
agressão de um aluno? Quando um professor é xingado ou
é atingido por bolinhas de papel dentro da classe, ou toma
uma cadeirada nas costas, que providências serão
tomadas pelo Conselho Tutelar? Provavelmente nenhuma,
já que não foi o aluno o agredido. Por outro lado, o que
esperar de uma entidade que por si só já é tendenciosa, se
a própria direção escolar não toma nenhuma atitude, é
omissa?
Além dos problemas enumerados acima, some-se
a estes a omissão e o descaso de um poder público
bitolado que só enxerga o que lhe interessa, deixando de
elaborar Políticas Públicas para a Educação que seja
eficaz e abrangente, implantando plano de carreira que
venha

premiar

os

profissionais

verdadeiramente
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comprometidos com a educação, tanto no que diz respeito
à sua valorização quanto à sua formação.
Fundamentado na coleta de dados do Censo
Escolar de 2007, o INEP apresentou um perfil dos
professores brasileiros da educação básica (Brasil/INEP,
2009), em que outras informações e características destes
profissionais podem ser acompanhadas em números
bastante expressivos: 82%, mais de um milhão e meio de
docentes em regência de classe eram mulheres, que varia
de acordo com os diversos níveis da educação básica, da
educação

infantil

ao

ensino

médio

e

educação

profissionalizante; com média etária de 38 anos; 80% dos
docentes atua em um único estabelecimento de ensino,
com 63% atuando em apenas um turno; 83% em escola
urbana; 84% dos docentes trabalha na rede pública de
ensino (em escolas federais, estaduais ou municipais), em
uma ou mais destas redes; cerca de 68% dos docentes
recenseados em 2007 possuíam diploma de nível superior;
foi possível contabilizar que 30% é formado em Pedagogia;
12% em Letras/Literatura/Língua Portuguesa; 7,5% em
Matemática e 6,4% em História.
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A formação tem em conta a história
e a ação dos professores como fatores
estruturantes

das

interpretações

e

aprendizagens,
utilizações

que

das
delas

venham a fazer. A formação transforma-se
num processo de consciência do mundo e de
elucidação do significado das relações
interpessoais, com a instituição e com o
saber, e traduz-se na não-dissociação do
desenvolvimento
desenvolvimento

profissional
pessoal.

e

do

(PACHECO,

2008, p. 28).

Referente à formação de professores, é flagrante a
fragmentação institucional. De acordo com Censo da
Educação Superior de 2007 (Brasil/INEP, 2009), o setor
privado responde por cerca de 74% das matrículas em
cursos de graduação presenciais. A maior parte em
instituições não universitárias, especialmente em cursos
noturnos. Essas instituições normalmente apresentam
situação precária para a oferta dos cursos. Tendo em vista
o menor custo, as licenciaturas são privilegiadas por essas
instituições. A maior parte dos professores é, portanto,

Idelson Alves Junior

2215

Revista SL Educacional, São Paulo, v. 21, n. 10, p. 1-2285, out. 2020

formada em instituições não universitárias e em cursos
ofertados no período noturno.
Existe uma forte tradição disciplinar que
impede soluções envolvendo um caráter
mais interdisciplinar da formação, vinculado
ao

campo

da

prática

curricular

da

escolarização básica. O processo de oferta
dos

cursos

permite

concluir

que

as

condições de formação dos professores,
ainda estão distantes de serem satisfatórias,
devida a falta de clareza distinta do perfil
profissional a ser atingido, que seja mais
condizente ao campo da prática docente
(GATTI & BARRETTO, 2009, pg 53).
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PRÁTICAS MUSICAIS NA SALA DE 0 A 3
ANOS

Adilaine Iartelli Silva

De acordo com Jeandot (2001) desde o nascimento,
a criança conta com um ambiente com muitos estímulos
sonoros e já reage a eles manifestando sons como
balbucios ou gritos. Aos poucos, constrói um repertório de
sons que lhe permite se comunicar, quanto mais estímulos
tiverem, maior será o uso da linguagem musical. O trabalho
com

música

é

uma

boa

oportunidade

para

o

desenvolvimento da expressão para promover a integração
social.
A expressão musical das crianças nessa fase é
caracterizada pelos aspectos intuitivo e afetivo como
também pela exploração dos materiais sonoros. As
crianças integram a música as demais brincadeiras e jogos:
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cantam enquanto brincam, acompanham com sons os
movimentos de seus carrinhos, dançam e dramatizam
situações sonoras diversas, criando “personalidade” e
significados

simbólicos

instrumentos musicais

aos
e

a

objetos
sua

sonoros

produção

ou

musical

(BARROSO et al, 2016).
Em muitas práticas, a música na Educação Infantil
tem sido usada para atender a propósitos como a formação
de hábitos, atitudes e comportamentos, para trabalhar com
datas comemorativas e para o trabalho e a memorização
de conteúdos como letras ou números. Deve-se encarar a
música na Educação Infantil como uma linguagem cujo
conhecimento se constrói, não apenas como um produto
pronto ou como uma proposta de reprodução.
De acordo com o Referencial Curricular Nacional
(1998) a música é uma linguagem por meio da qual
podemos

expressar

nossas

opiniões,

sentimentos,

pensamentos e que esta está presente em todas as
culturas e nas mais diversas situações, permeando as
manifestações sociais e pessoais do ser humano desde os
tempos mais remotos. O RCN orienta que o trabalho de
apreciação musical em creches com crianças de 0 a 3 anos
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deve estar integrado no cotidiano da sala, e que é
aconselhável a organização de um pequeno repertório, que
pode contar com obras da música erudita, popular, regional
e do cancioneiro infantil.
A música tem como propósito favorecer e colaborar
no desenvolvimento dos alunos, sem privilegiar apenas
alguns alunos, entendendo esta, não como uma atividade
mecânica e pouco produtiva que se satisfaz com o recitar
de algumas cantigas e em momentos específicos da rotina
escolar,

mas

envolve

uma

atividade

planejada

e

contextualizada, como prevê o RCNEI, além de explorar as
múltiplas possibilidades que a música tem em seu ensino,
como explica Loureiro (2003, p.141):
Atenção especial deveria ser dispensada ao ensino de
música no nível da educação básica, principalmente na
educação infantil e no ensino fundamental, pois é nessa
etapa que o individuo estabelece e pode ser assegurada
sua relação com o conhecimento, operando-o no nível
cognitivo,

de

sensibilidade

e

de

formação

da

personalidade.

É de extrema importância que este trabalho desperte
na criança o desejo de ouvir e interagir, pois para as
crianças ouvir é também, movimentar-se, já que as
crianças percebem e expressam-se globalmente frente às
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manifestações musicais. Nesta fase a criança amplia a
maneira de expressar - se musicalmente pelas conquistas
vocais e corporais, ela articula e entoa um maior número
de sons, reproduz letras simples, refrões, bate palmas e
pés, e com a capacidade de andar, correr, pular
conquistada pode movimentar-se acompanhando uma
música.
Faz-se necessário definir caminhos pedagógicos nos
tempos e espaço da escola e da sala de aula que
favoreçam o encontro da cultura infantil, valorizando as
trocas entre todos os que ali estão, em que crianças
possam recriar relações da sociedade na qual estão
inseridas, possam expressar suas emoções e formas de
ver e de significar o mundo, espaços e tempos que
favoreçam a construção da autonomia. Esse é um
momento propício para tratar dos aspectos que
envolvem a escola e do conhecimento que nela será
produzido, tanto pelas crianças, a partir do seu olhar
curioso sobre a realidade que cerca, quanto pela
mediação do adulto.(GODOI, 2011)

Jeandot (2001) define que a música é um importante
fator na aprendizagem, pois a criança desde pequena já
ouve música, a qual muitas vezes é cantada pela mãe ao
dormir, conhecida como cantiga de ninar. Nesta faixa etária
a criança está interessada em explorar os sons e as suas
qualidades que são a altura, duração, intensidade e timbre,
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o que justifica que se a criança mantiver um contato
ordenado com a música irá ampliar o conhecimento e as
possibilidades de realizações musicais. É importante
pensar com as crianças sobre as sensações que tais sons
lhe provocam (medo, alegria, apreensão...), para que
possam construir gradativamente o conhecimento da
música

como

uma

linguagem

necessária

para

a

interpretação do mundo onde vivem que representa formas
de expressões individuais e coletivas.
Dietrich (2001) defende que a educação musical não
deve visar à formação de possíveis músicos, mas sim à
formação integral das crianças de hoje, e esta educação
não deve estar restrita a eventos como festas e datas
comemorativas ou para fixar conteúdos, mas sim
proporcionar a vivência da linguagem musical por meio de
“ouvir - sentir – vivenciar – internalizar- e voltar a escutar e
a viver, sentir a música de forma diferente, enriquecida e
consciente” (Cauduro, apud Dietrich 2001, p.93).
Na Educação Infantil, a música está intimamente
ligada à brincadeira. Desta forma, pode-se observar a
importância do caráter lúdico nas atividades musicais
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planejadas pelo educador, que devem estar presentes
sempre, possibilitando a apreciação musical.
Por exemplo o programa para a primeira infância
realizado na cidade de Reggio Emilia (Itália), em uma
escola que foi construída no final da Segunda Guerra
Mundial por mães em uma terra doada por um fazendeiro.
Usando dinheiro da venda de um tanque de guerra e de
alguns cavalos, foi criada uma instituição inovadora, pois
os pais fazem parte da escola, ajudam no planejamento e
até participam de algumas aulas. Os eventos são
organizados pelas famílias, professores e alunos, com o
objetivo de integração e coletividade, mostrando a essas
crianças que a escola é uma continuidade de seu lar,
tornando-as uma grande família e intensificando o papel
sociocultural que ela ocupa na sociedade.
Nesse sentido, a escola de Reggio Emilia aborda e
incentiva o desenvolvimento intelectual da criança por meio
de um foco sistemático sobre a representação simbólica. A
criança é encorajada a explorar seu ambiente, que é rico
em possibilidades, e a expressar-se através de todas as
suas “linguagens” desenho, pintura, palavras, movimento,
montagens, dramatizações, colagens, escultura, e a
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música, o que a conduz a surpreendentes níveis de
habilidades simbólicas e de criatividade (Gandine, 1999).
O Referencial Curricular Nacional (1998), também
aborda este caráter lúdico, pois afirma que nessa fase os
aspectos intuitivos e afetivos e de exploração está presente
nas atitudes das crianças, elas incorporam a música em
suas brincadeiras e jogos, cantam enquanto brincam,
acompanham com sons os movimentos de seus carrinhos,
dançam e dramatizam situações sonoras diversas,
concluindo então que tem valor e significado para ela a
música.
O brincar permeia a relação que se estabelece com os
materiais: mais do que sons, podem representar
personagens, como animais, carros, máquinas, superheróis etc. (Referencial Curricular Nacional, 1998 p. 52)

Os brinquedos musicais como pianinho, tambor,
xilofone, flauta, e outros despertam grande interesse na
criança nos primeiros anos de vida. Esse momento poderá
ser muito propício para que ela se familiarize com os
diversos sons e se sinta estimulada a aprender algum
instrumento de seu agrado. Snyders (1997) afirma que o
ensino da música tem por objetivo levar os alunos a um
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contato feliz com as obras musicais, e fazê-los viver
experiências de alegria. Chenfeld (apud, Hildebrant 2004,
p.115), acredita que a produção de instrumentos musicais
pode proporcionar oportunidades para a aprendizagem e
para o desenvolvimento de muitos domínios e um deles é
a música que é uma atividade de conhecimento, sendo
assim fazer instrumentos musicais é uma atividade rica e
que satisfaz as crianças. O RCN diz que a relação com os
materiais sonoros nesta fase tem grande importância para
exploração, assim explorar, por exemplo, as teclas de um
piano têm grande relevância para a criança, pois está
sempre atenta às características dos sons ouvidos ou
produzidos quando gerados por um instrumento musical.
São importantes as situações nas quais se ofereçam
instrumentos e objetos sonoros para que as crianças
possam

explorá-los,

imitar

gestos

motores

que

observam, percebendo as possibilidades sonoras
resultantes. (Referencial Curricular Nacional, 1998,
p.59)

Portanto, acredita-se que a música para as crianças
de 0 a 3 anos deve proporcionar a sensibilidade de
observar, ouvir e refletir, até mesmo pelos sons que nos
cercam seja da natureza ou produzidos pelo homem.
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Segundo os RCN (1998) a música também é
importante para a socialização, e o brinquedo cantado
pode ser usado como ferramenta para auxiliar nesta
socialização da criança, pois inclui tradição, música e
movimento, propicia a aproximação entre as pessoas,
desperta a atenção e a criatividade e também a valorização
da cultura. O autor ressalta que por meio das brincadeiras
de roda o educador pode perceber o desenvolvimento da
criança contemplando o discurso de Piaget sobre o jogo
simbólico, e as fases do desenvolvimento infantil que são
estas: sensório-motor, simbólico e regras, estes podem
contribuir para o desenvolvimento da motricidade, da
linguagem e do sentido de organização e disciplina. O
professor deve tomar cuidado com letras muito complexas
e com músicas associadas com o excesso de gestos, pois
exigem muita atenção da criança e podem parar de cantar
para realizar tais gestos comprometendo a tendência
natural de integrar a expressão musical e corporal.
Na Educação Infantil atividades musicais de roda
favorecem

o

desenvolvimento

da

estimulando

a

compreensão,

participação

a

socialização,
e

a

cooperação. Dessa forma a criança vai desenvolvendo o
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conceito

de

grupo.

Além

disso,

ao

expressar-se

musicalmente em atividades que lhe deem prazer, ela
demonstra seus sentimentos, libera suas emoções,
desenvolvendo um sentimento de segurança.
A música permite o conhecimento do mundo, e o
papel da música na educação é de também ampliar o
conhecimento musical do aluno afinal a música é um bem
cultural e seu conhecimento não deve ser privilégio de
poucos, assim as cantigas não devem ser usadas somente
para cumprir festas ou datas comemorativas. O RCN
(1998) sugere que a escola deve oportunizar a convivência
com os diferentes gêneros, apresentando novos estilos,
proporcionando uma análise reflexiva do que lhe é
apresentado, permitindo que o aluno se torne mais crítico,
para que toda criança possa ter acesso à música e possa
educar-se musicalmente, qualquer que seja o ambiente
sociocultural de que provenha. O folclore é grande
exemplo, pois traz toda a riqueza de uma cultura, Cecília
Meirelles definiu que:
O folclore faz parte da cultura geral. Não se pode admitir,
nem mesmo no homem comum, o desconhecimento do
folclore. É uma espécie de humanismo pré-escola...
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Uma criatura que não sabe canções de roda, adivinhas,
brinquedos, histórias, parlendas, não teve infância, está
mutilada, não pode ser feliz, não entende nada de si nem
dos seus conterrâneos, nem do homem em lugar
nenhum do mundo. (Martins, 2007, p.02)

A música desperta a sensibilidade da criança,
desencadeia

emoções,

aumenta

a

capacidade

de

concentração, é uma verdadeira linguagem de expressão,
parte integrante da formação da criança, para que
reconheça seus próprios sentimentos.
Portanto entende-se que a música chega como um
universo que transmite expressão de sentimentos, ideias,
valores culturais e facilita a comunicação do indivíduo
consigo mesmo e com o meio em que vive, contribui com
o desenvolvimento da criança em diferentes aspectos
físico, mental, social, emocional, a música pode ser
considerada

um

educacional.

Nesse

sensibilização

dos

agente

facilitador

sentido

faz-se

educadores

para

do

processo

necessária

a

despertar

a

conscientização quanto às possibilidades da música para
favorecer o bem-estar e o crescimento das potencialidades
dos alunos, é importante que esta prática de ensinar,
devem ser feito com amor e com prazer de promover um
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ser humano que cria e explora, valoriza e aprende respeitar
qual seja a cultura ou raça.
A música é um dos elementos fundamentais para a
busca da criatividade, ela é importante em todas as visões
que a psicologia nos oferece. O respeito, o incentivo e
expressão da emoção são fatores fortes e marcantes para
o desenvolvimento das crianças. Está registrada nas
canções a origem da capacidade de imaginar, que é o que
nos torna especificadamente humanos. As sugestões
pedagógicas são claras: o desenvolvimento da imaginação
deve ser prioridade em qualquer nível, e precisamos de
escolas que favoreçam a música, a experiência musical, o
brincar, o imaginar, o inventar, o criar e o faz-de-conta. E
preciso dar riqueza a experiência social das crianças e abrir
espaços para que ela se expresse em suas atividades, de
diversas formas, envolvendo não apenas a escrita, mas
também o desenho, as dramatizações, o canto, o som e
todas as formas expressão das crianças.
Outra prática que o Referencial aborda é o trabalho
com jogos e brincadeiras, até mesmo aquelas tradicionais
como dança da cadeira e estátua, que desenvolve e leva a
criança refletir sobre o som e o silêncio proporcionando a
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expressão corporal e a concentração. É interessante levar
as crianças, a observarem durante estas atividades a
diferença

entre

barulho

que

é

uma

interferência

desorganizada que incomoda, e música, que é uma
interferência intencional que organiza som e silêncio e que
comunica, Schafer (1992) também conclui e afirma que a
“música é som organizado”.
Murray Schafer músico canadense e compositor
realizou pesquisas sobre o som ambiental, examinando-o
atentamente,

observando

suas

características

e

modificações desses sons no decorrer dos tempos.
Sugerindo um estudo na “escuta pensante”, o autor diz que
é imprescindível aprender a ouvir a paisagem sonora como
uma composição musical. Dentro desta perspectiva de
estudar os sons, pois estamos expostos a todos os tipos
de sons no nosso ambiente, Schaffer (1992) criou o termo
“paisagem sonora” que significa um conjunto de sons
ouvidos num determinado lugar, essa expressão explica
que é necessário ampliar o ambiente sonoro para que se
possa desenvolver a percepção auditiva, fazendo seleções
musicais de qualidade. Portanto, aguçar o sentido da
audição para uma nova postura do ouvir.
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Trazendo para realidade da educação infantil vemos
que já podemos trabalhar e desenvolver com as crianças o
conceito de paisagem sonora, fazendo assim o que
Schafer chama de “limpezas do ouvido”, em que o trabalho
seria, portanto, de percepção dos sons que existem em
nosso ambiente.
Assim sendo, a importância de se valorizar a
musicalização infantil se justifica por oferecer às crianças,
novas ferramentas para lidar com o mundo. É também
necessário valorizar o que as crianças trazem de casa,
suas músicas e oportunizar o fazer, o construir e o apreciar.
Segundo Begley (2008) o ensino de música para
crianças de 0 a 3 anos é recente e começou a ser
valorizado por meio das descobertas da neurociência, que
apontam a primeira infância como o período mais propício
do

desenvolvimento

desenvolvimento

cognitivo

infantil,

cognitivo-musical.

inclusive

o

Pesquisadores

americanos mostram que, durante a infância, o cérebro
humano é mais maleável e o aprendizado é mais eficaz do
que em qualquer outra fase da vida. Para tanto, é
necessário que as crianças sejam estimuladas desde cedo.
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Diante de diversas práticas que podem ser
realizadas pelo professor em sala de aula, é importante
ressaltar que na educação confundiu-se ensinar com
transmitir e, dentro desse contexto, o aluno era visto agente
passivo da aprendizagem e o professor um transmissor do
conhecimento, não atendendo as necessidades dos
alunos.
Sabe-se, hoje que não ocorre ensino sem que
ocorra a aprendizagem, e esta não acontece senão pela
transformação, pela mediação do professor, do processo
de busca do conhecimento, que deve partir dos interesses
das crianças para ampliar o seu repertório cultural.
Dessa forma, o professor atua como um mediador e
articulador do acesso das crianças às produções culturais
da arte em situações que levem as crianças a
desenvolverem o seu conhecimento artístico e estético
(Martins, 2007). Nesse sentido, deve-se repensar nas
práticas

educativas

e

também

a

necessidade

de

valorização das influências culturais da sociedade na
prática musical.
Entretanto, diante dessa postura do professor dentro
da sala de aula e de variadas possibilidades do fazer
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musical, sabe-se que o profissional pedagogo que trabalha
na Educação Infantil não está sendo habilitado nas
instituições de ensino superior para a formação musical,
apesar de trabalharem com música diariamente na rotina
da Educação Infantil. Essa falha na formação inicial é
refletida na atuação docente, pois a concepção de Arte que
esses profissionais têm, vem dos ensinos anteriores a sua
formação de nível superior (Melo, 2001).
É importante que o profissional pedagogo que
trabalha na Educação Infantil busque caminhos para
trabalhar a música (respeitando as peculiaridades do
desenvolvimento

das

crianças),

construindo

um

pensamento de que a música é importante e deve fazer
parte da educação infantil.
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MUSICALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Eliane da Conceição Santana da Silva

Na Educação Infantil, a apropriação da
linguagem musical e a música é utilizada em diversos
momentos, com a finalidade lúdica, educativa e prazerosa
para que a criança reconheça os sons organizados e a
utilize a voz como instrumento.
Para tanto indicamos que a criança seja
habituada

a

expressar-se

musicalmente

desde

os

primeiros anos de sua vida, para que a música venha a se
constituir numa faculdade permanente de seu ser.
A música representa uma importante fonte de
estímulos, equilíbrio e felicidade para a criança. A
Educação Infantil ao utilizar-se da música deve impulsionar
as ações, comportamentos motores e gestuais (ritmos
marcados caminhando, batidos com as mãos, e até mesmo
falados), inseparáveis da educação.
Até o primeiro ano de vida, as janelas
escancaradas são as dos sentidos. “A criança está aberta
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para receber” (SMOLE, 1996, p.121). Contar histórias, pôr
música na vitrola, agarrar e beijar ou brincar com a fala, são
estímulos que ajudam o aperfeiçoamento das ligações
neurais das regiões sensoriais do cérebro.
GARDNER (1995) admite que a inteligência
musical está relacionada à capacidade de organizar sons
de maneira criativa e à discriminação dos elementos
constituintes da Música. Sua teoria afirma que pessoas
dotadas dessa inteligência não precisam de aprendizado
formal para colocá-la em prática. Isso é real, pois não está
sendo

questionado

o

resultado

da

aplicação

da

inteligência, mas sim a potencialidade para se trabalhar
com a música.
Conforme salienta BRITO (2004, p.136):

Musicalidade é a tendência ou inclinação do
indivíduo para a música. Quanto maior a
musicalidade, mais rápido será seu
desenvolvimento. Costuma revelar-se na
infância e independe de formação
acadêmica.
Musicalização é um processo cognitivo e
sensorial que envolve o contato com o
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mundo sonoro e a percepção rítmica,
melódica e harmônica. Ela pode ocorrer
intuitivamente ou por intermédio da
orientação de um profissional.

Se

todos

nascem

potencialmente

inteligentes, a musicalidade e a musicalização intuitiva são
inerentes

a

todo

ser

humano.

Grandes

nomes

considerados gênios da música iniciaram seus estudos na
infância, Mozart, Beethoven, Bach, Carlos Gomes e Vila
Lobos, entre outros iniciaram seus estudos tendo como
mestres os seus respectivos pais. É essencial que a família
também participe da formação musical da criança como
outros fatores podem ser estímulos favoráveis ao
desenvolvimento da inteligência musical: a escola, os
amigos, os meios de comunicação.
Os primeiros anos de aprendizagem são
propícios para que a criança comece a entender o que é a
linguagem musical, aprenda a ouvir sons e a reconhecer
diferenças entre eles. “Todo o trabalho a ser desenvolvido
na educação infantil deve buscar a brincadeira musical,
aproveitando que existe uma identificação natural da
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criança com a música. A atividade deve estar muito ligada
à descoberta e à criatividade” (BRITO, 2004, p.157).
Brincando, as crianças estarão exercitando também
habilidades que serão exigidas futuramente, como o uso de
rima e ritmo.
Uma das questões fundamentais a ser
abordada com as crianças é o que vem a ser música. “A
música é a linguagem que organiza som e silêncio”
(BRITO, 2004, p.158), dando dicas da direção em que
devem ser trilhados os primeiros passos. Não tem sentido,
por exemplo, forçar a criança a entender, teoricamente,
que a música acontece no tempo e no espaço. Ela vai
tomar consciência da linguagem musical se conseguir ouvir
e diferenciar sons, ritmos e alturas, saber que um som pode
ser grave ou agudo, curto ou longo, forte ou suave.
A relevância da linguagem musical está
quando a criança se beneficia das atividades propostas
quando estas contribuem para o desenvolvimento da
coordenação viso motora, da imitação de sons e gestos, da
atenção e percepção, da memorização. Do raciocínio, da
inteligência, da linguagem e da expressão corporal.
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Essas

funções

envolvem

aspectos

psicológicos e cognitivos, que constituem as diversas
maneiras de adquirir conhecimentos, ou seja, são as
operações mentais que usamos para aprender, para
raciocinar.
A apropriação da linguagem musical é
importante na Educação Infantil porque desperta o lado
lúdico aperfeiçoando o conhecimento, a socialização, a
inteligência, capacidade de expressão, a coordenação
motora, percepção sonora espacial e matemática.
A educação através das artes proporciona a
criança descoberta das linguagens sensoriais, o seu
potencial criativo, tornando-a mais capaz de criar, inventar
e reinventar o mundo que a circunda. E criatividade é
essencial em todas as situações. Uma criança criativa
raciocina melhor e inventa meios de resolver suas próprias
dificuldades.
Os pedagogos musicais Emile Jacques
Dalcraze, Maurice Martenot, Carl Orff, Zortan Kodaly,
Shinichi e o famoso e psicopedagogo musical Edgard
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Willems. Importa mencionar que na segunda metade do
século, começou a predominar a observação das reações
do ser humano, a forma com que consegue integra-se ao
íntimo e adquirir significado para sua vida pessoal através
da música.
O

Referencial

Curricular Nacional para

Educação Infantil (1998) cita que desde a Grécia Antiga, a
música considera como fundamental para a formação dos
futuros cidadãos, ao lado da Matemática e da Filosofia. A
música no contexto da Educação Infantil vem ao longo de
sua história, atendendo a vários propósitos, como a
formação de hábitos, atitudes e comportamentos: lavar as
mãos antes do lanche, escovar os dentes, a memorização
dos conteúdos, números, letras entre outros, traduzidos em
canções.
A criança constrói eu próprio conhecimento
de mundo a partir da relação que estabelece com seus
pares. Neste processo de formação do ser humano, a
música está associada diretamente ao desenvolvimento do
mesmo, e através dela, a criança pode expressar todos
seus sentimentos.
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A música é uma linguagem muito expressiva
e as canções são veículos de emoções e sentimentos, e
podem fazer com que a criança reconheça nelas seu
próprio sentir. Para GAINZA, “a linguagem musical é aquilo
que conseguimos conscientizar ou aprender a partir da
experiência” (1988 p.119).
Conforme GARDNER (1996) admite que a
inteligência musical está relacionada à capacidade de
organizar sons de maneira criativa e a discriminação dos
elementos constituintes da música. Em um trabalho
pedagógico, a linguagem musical deve ser valorizada
como um mecanismo essencial na formação intelectual da
criança, os resultados no ensino da música são os mesmos
durante as atividades musicais, dançando, cantando,
compondo, ouvindo, a partir desse momento, o professor
propicia situações que contribuem para uma aprendizagem
mais rica e significativa.
A apropriação da linguagem musical favorece
o desenvolvimento da expressão artística além de
despertar nas crianças o gosto pela música, contribui para
a livre expressão de sentimentos.
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Compreender

o

processo

do

desenvolvimento infantil do ponto de vista sócio afetivo,
enfatiza a importância de que a criança tenha uma autoimagem positiva e que devemos valorizá-la como pessoa,
a interação e a socialização contribuem para este
processo. Conforme, MOREIRA e MASINI (1982) a
psicologia preocupa-se com o processo de aprendizagem:

A psicologia cognitivista preocupa-se com o processo
da compreensão, a transformação, armazenamento e
uso da informação envolvida na cognição, e tem como
objetivo identificar os padrões estruturados dessa
transformação. A asserção central é a de ouvir, ver,
cheirar etc., assim como lembrar, são atos de
construção que podem fazer maior uso dos estímulos
externos, dependendo da circunstância, isto é, das
condições pessoais de quem realiza o processo.

Conforme os autores citados, do ponto de
vista cognitivo, destacamos a necessidade de levar sempre
em consideração o fato de que a criança conhece e
constrói as noções e os conceitos á medida que interagem
com outras pessoas e diferentes objetos, sons, lugares. Do
ponto de vista linguístico, coloca-se essencialmente o
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desenvolvimento das diferentes formas de representação
verbal. É neste sentido que a música é fundamental para
as crianças que é um ser que canta, dança, representa,
imagina, cria e fantasia sua própria expressão de
comportamento e sentimentos.
O desenvolvimento infantil, a escola deve
propiciar atividades que estejam relacionadas com a
realidade das crianças, com uma proposta pedagógica
coerente às necessidades das mesmas.
A música está no dia a dia das pessoas e,
pela

sua

complexidade,

torna-se

necessário

sua

sistematização através da educação, com planejamento e
proposta curricular, para tanto, uma reflexão crítica sobre
as várias funções que a música assume ao longo da
história, a fim de construirmos uma estrutura sólida na
pratica pedagógica da educação musical. Música é
linguagem, portanto, devemos seguir o mesmo processo
de desenvolvimento que adotamos quanto à linguagem
falada, ou seja, devemos expor a criança à linguagem
musical e dialogar com ela sobre a mesma.
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O educador consciente tem como objetivo
principal, trabalhar todas as áreas de conhecimento
humano isso abrange a linguagem musical.
A

música

significativamente

com

contribui
o

sistematicamente

processo

integral

e
do

desenvolvimento do ser humano favorece o gosto estético
e de expressão artística. Formando o ser humano com uma
cultura musical desde criança, estaremos educando
adultos capazes de usufruir a música, de analisá-la e
compreende-la. A música tem um poder criador e
libertador, ela torna-se um poderoso recurso educativo a
ser utilizado na Educação Infantil.
Podemos afirmar que a música tem o poder
criador e libertador, ela torna-se um poderoso recurso
educativo a ser utilizado na Educação Infantil. É papel da
Educação Infantil, habituar a expressão musical desde de
pequenos que podem ser vivenciadas ações, motores e
gestuais por meio da música.
A relevância da música no processo de
aprendizagem tem embasamento tanto no referencial para
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Educação Infantil, como para vários teóricos aqui
abordados a música é um dos temas principais para a
construção do conhecimento.
Segundo SNYDERS (1990) a música é uma
obra de arte. Dela podemos vivenciar temas ricos e abordar
diversos conteúdos e linguagens.
Ao se expressar pela linguagem oral a
criança

está

representando.

E

quando

faz

uma

representação e apresentação exerce a leitura de mundo.
A música representa saberes construídos pela interação
musical, intelectual e afetiva da criança. Para GAINZA “a
linguagem musical é aquilo que conseguimos conscientizar
ou aprender a partir da experiência” (1988: 119).
A

criança

aprende

brincando,

experimentando, fazendo, cantando e por isso se faz
necessário planejar atividades que viabilizem o movimento
e a música para seu desenvolvimento afetivo, físico e
psicomotor.
Os teóricos principais da educação Piaget e
Vygotsky são importantes para entendermos a importância
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da linguagem musical e da música para as crianças da
Educação Infantil:
Segundo Piaget (apud GAINZA, 1988, p.28):
[...] o afeto é o principal impulso motivador dos
processos de desenvolvimento mental de
criança. Toda conduta supõe a existência de
instrumentos, ou seja, de uma técnica (os
aspectos motores e intelectuais); mas também
toda conduta implica em certas ativações e
metas valiosas: trata-se dos sentimentos, e
assim, afetividade e a inteligência são
indissolúveis e constituem os dois aspectos
complementares de toda conduta humana.

Conforme GAINZA (1988) por meio da
educação musical os fatores são vários que podem ser
observados, como a sensibilidade, a afetividade, a
personalidade, o desenvolvimento pessoal, a capacidade
motora e mental, a imaginação, etc. Características
positivas e também negativas, mas que fazem parte do
desenvolvimento do aluno e permite ao professor a análise
do aluno com uma série de traços que indicam a
personalidade básica de cada um. E assim mediante essas
diversidades o professor crie possibilidades que contribua
para o crescimento do aluno e explore o que ele tem de
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melhor, para seu desenvolvimento, informa que através da
música estimula-se a familiarização, e faz com que os
alunos aprendam e passem a gostar de boa música, a
cantar, buscar novos conhecimento e práticas como tocar
instrumentos, ler partituras simples e uma aprendizagem
paralela que por muitas vezes possam lhes trazer grandes
benefícios

como

melhor

integração,

socialização,

autoconhecimento, melhor linguagem e grandes mudanças
pessoais, emocionais, motoras, psicológicas e que
também possa contribuir para que os alunos se respeitem
mais e convivam melhor com suas diferenças e
adversidades.
Na Educação Infantil, a apropriação da
linguagem musical e a música é utilizada em diversos
momentos, com a finalidade lúdica, educativa e prazerosa
para que a criança reconheça os sons organizados e a
utilize a voz como instrumento.
Para tanto indicamos que a criança seja
habituada

a

expressar-se

musicalmente

desde

os

primeiros anos de sua vida, para que a música venha a se
constituir numa faculdade permanente de seu ser.
A música representa uma importante fonte de
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estímulos, equilíbrio e felicidade para a criança. A
Educação Infantil ao utilizar-se da música deve impulsionar
as ações, comportamentos motores e gestuais (ritmos
marcados caminhando, batidos com as mãos, e até mesmo
falados), inseparáveis da educação.
Até o primeiro ano de vida, as janelas
escancaradas são as dos sentidos. “A criança está aberta
para receber” (SMOLE, 1996, p.121). Contar histórias, pôr
música na vitrola, agarrar e beijar ou brincar com a fala, são
estímulos que ajudam o aperfeiçoamento das ligações
neurais das regiões sensoriais do cérebro.
REGO (apud VYGOTSKY,1999), salienta
que para este teórico o processo histórico social e o papel
da linguagem no desenvolvimento do indivíduo e nos
mostra uma nova forma de olhar às crianças, que é o
conhecimento pela interação com o seu meio, e esta
conquista representa um marco no desenvolvimento do
homem.
É importante evidenciar que a construção da
linguagem acontece pela interação, pois para Vygotsky a
fala é concebida de fora para dentro e não de dentro para
fora, entre o ser humano e o meio social e cultural que se
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insere, para ele o desenvolvimento por meio de trocas
recíprocas que se estabelece durante toda a vida.
Para compreender a aprendizagem acontece
em um contexto histórico e social no qual a cultura
desempenha um papel fundamental, fornecendo os
sistemas simbólicos que representa a realidade, as
crianças aprendem com a interação entre o meio em que
vivem e a de outras pessoas e é dessa união que surge o
desenvolvimento cognitivo, afetivo e social que se dá a
ZDP. Este conceito de ZDP (zona de Desenvolvimento
Proximal), refere-se que a aprendizagem acontece no
intervalo entre o conhecimento real e o conhecimento
potencial, em outras palavras, a ZDP é a distância
existente entre o que o sujeito já sabe aquilo que ele tem
potencialidade de aprender. Seria neste campo que a
educação atuaria, estimulando a musicalização no ensino
aprendizagem.
É importante salientar que a linguagem
musical e a Música como ferramenta, tendo o seu uso na
recreação, no aprendizado, ou como recurso, o que
abrange inúmeros os benefícios que a criança tem na
medida em que se trabalha num contexto temporal, na
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medida em que a música passa a ser elemento
intermediário do conceito de tempo e espaço.
Os efeitos da música no ser humano,
desde que empregada sob determinados
critérios científico-artísticos, atuam nos
aspectos sensoriais, motor, mental,
afetivo, criador, musical propriamente
dito, estético, cultural e social. Sob uma
visão integral do homem em paralelo com
a complexidade musical trabalha-se no
sentido de buscar um equilíbrio global e
uma autoconsciência suficientes para a
obtenção de uma melhor qualidade de
vida (KISHIMOTO,1997).

Na Educação Infantil, a apropriação da
linguagem musical e a música é utilizada em diversos
momentos, com a finalidade lúdica, educativa e prazerosa
para que a criança reconheça os sons organizados e a
utilize a voz como instrumento.
Para tanto indicamos que a criança seja
habituada

a

expressar-se

musicalmente

desde

os

primeiros anos de sua vida, para que a música venha a se
constituir numa faculdade permanente de seu ser.
A música representa uma importante fonte de
estímulos, equilíbrio e felicidade para a criança. A
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Educação Infantil ao utilizar-se da música deve impulsionar
as ações, comportamentos motores e gestuais (ritmos
marcados caminhando, batidos com as mãos, e até mesmo
falados), inseparáveis da educação.
Até o primeiro ano de vida, as janelas
escancaradas são as dos sentidos. “A criança está aberta
para receber” (SMOLE, 1996, p.121). Contar histórias, pôr
música na vitrola, agarrar e beijar ou brincar com a fala, são
estímulos que ajudam o aperfeiçoamento das ligações
neurais das regiões sensoriais do cérebro.
A música se faz presente em todas as
manifestações sociais e pessoais do ser humano, haja
vista que muito antes da descoberta do fogo, o homem já
se comunicava através de gestos e sons. A linguagem
musical antecede a fala, pois não raramente os pais
embalam seus filhos pequenos ao som de vocalizes ou
cantigas de ninar. Portanto, a musicalização começa
instintivamente, sendo estimulada através de canções,
conversas com o bebê ou colocando um som de fundo no
quarto da criança.
Para alguns autores, existem pelo menos,
cinco valores sobre os quais a prática de educação musical
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tem sido fundamentada ao longo dos anos, são os valores
social, estético, multicultural, psicológico e tradicional que,
através dos tempos, foram apontados por diversas
correntes de pensamento, e que viriam a refletir uma
concepção de vida, de homem e de arte. Nesse processo
de explicitação dos valores da educação musical, não
basta somente categorizá-los. A questão está em
identificá-los e torná-los coerentes e claramente definidos
para a sociedade nos dias de hoje. A identificação desses
valores favorecerá a organização, pelos educadores, de
uma prática educacional mais coerente com a realidade
sociocultural, além de auxiliá-los na busca de uma
metodologia adequada, na tomada de decisões como, por
exemplo, sobre modos de atuar e agir, definir programas e
currículos, formas de avaliar e escolher material didático.
No que se refere à educação pela música, na sociedade
contemporânea, em que sistemas ligados à comunicação
de massa, ao desenvolvimento acelerado da tecnologia
dominam o cenário nacional, surge a necessidade de fazêla interagir com este mundo globalizado, numa tentativa de
torná-la mais próxima do homem, prevenindo, dessa
forma, o declínio de sua importância social.
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Além de uma prática artística, que possibilita
as vivências que enriquecem a imaginação e a formação
global da personalidade, a educação musical pretende
proporcionar ao indivíduo a capacidade de sintetizar forma
e conteúdo, como uma resposta criativa ao mundo
contemporâneo.
Refletir sobre as capacidades presentes em
cada etapa do desenvolvimento infantil, bem como sobre
as tantas conquistas, só tem razão de ser se respeitamos
o processo único e singular de cada ser humano, e se
consideramos que esse processo se dá na interação com
o meio, num ambiente de amor, afeto e respeito. Um
trabalho pedagógico-musical deve se realizar em contextos
educativos que entendam a música como processo
contínuo de construção, que envolve perceber, sentir,
experimentar, imitar, criar e refletir. Nesse sentido, importa,
prioritariamente, a criança, o sujeito da experiência, e não
a música, como muitas situações de ensino musical
consideram. A educação musical não deve visar à
formação de possíveis músicos do amanhã, mas sim à
formação integral das crianças de hoje (BRITO, 2003,
p.46). É preciso cuidado para não confundir estimulação
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precoce, janelas abertas para a música (assim como para
qualquer

área)

com

treinamento

mecanicista

ou

sistematização formal precoce, que visam a resultados que
nem sempre são os que mais importam e interessam à
criança.
Os cursos de música para bebês, por
exemplo, que podem ser maravilhosos espaços para o
exercício sensível e cognitivo, transformam-se, algumas
vezes, em aulas de sistematizada repetição, propondo e
cobrando atitudes e comportamentos que, no mínimo, não
fazem muito sentido para eles (BRITO, 2003, p.46).
Atividades que solicitam que o bebê acompanhe o pulso de
uma música com um pequeno instrumento, brinquedo ou
objeto sonoro podem não fazer sentido para seres
humanos que se relacionam com outro conceito de tempo.
Colocar a criança em contato com situações de interação
com músicas métricas é bom e, mesmo, necessário, mas
difere da insistência em submetê-la à realização de
exercícios que buscam desenvolver o pulso como ideal e
como única possibilidade de realização musical.
A

música,

na

maioria

das

vezes,

é

considerada no processo de ensino como algo pronto,
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acabado, sendo reservado para o educando, a função de
intérprete, no sentido mais estrito do termo. O processo de
educação musical fica limitado a decorar regras, sinais e
símbolos.
Uma consistente reflexão sobre a prática
pedagógica, também pode ajudar a perceber o
valor da educação musical no contexto escolar,
pois, para que o ensino da música venha a ser
um veículo de conhecimento e contribua para
uma visão intercultural e, alternativa frente à
homogeneização da atual cultura global e
tecnológica, é necessário partir de uma idéia
clara, concreta, que viabilize ações conectadas
à vida real. A intencionalidade dirigida e
coerente com o universo de alunos pode levar a
integração de capacidades, modos pessoais de
pensar, sentir e agir na busca do conhecimento
global, novas experiências e vivências
(LOUREIRO2003, p. 3).

De

acordo

com

os

documentos

do

Referencial Curricular para a Educação Infantil (RCNEI):
A música é a linguagem que se traduz em
formas sonoras capazes de expressar e
comunicar
sensações,
sentimentos
e
pensamentos, por meio da organização e
relacionamento expressivo entre o som e o
silêncio. A música está presente em todas as
culturas, nas mais diversas situações: festas e
comemorações,
rituais
religiosos,
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manifestações cívicas, políticas etc. (BRASIL,
1998, p. 45).

Podemos observar que a música está
presente em acontecimentos diversificados; existem
músicas infantis, músicas religiosas, músicas para dançar,
música instrumental, vocal, erudita e popular, músicas
cívicas. Se compararmos dois tipos de música distintos,
iremos constatar que existe uma grande mudança no que
diz respeito a organização do material sonoro, na variação
dos instrumentos musicais presentes, na forma e no
material como são construídos esses instrumentos. Se
analisarmos somente à utilização da voz no canto,
constataremos alterações de timbre
Independentemente do seu papel dentro da
sociedade, a música exerce forte atração sobre os seres
humanos, fazendo mesmo que de forma inconsciente que
nos relacionemos com ela, muitas vezes quando a ouvimos
começamos a nos familiarizar, movimentando o corpo ou
cantarolando pequenas partes da melodia. As crianças
quando brincam ou interagem com o universo sonoro,
acabam descobrindo mesmo que de maneira simples,
formas diferentes de se fazer música. e também e de como
Eliane da Conceição Santana da Silva
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ela é empregada em músicas distintas.
Podemos realizar inúmeras atividades com a
presença da música no cotidiano escolar. Nos documentos
do Referencial Curricular para a Educação Infantil
(RCNEI), o volume número 3 tem uma parte dedicada a
esse conteúdo, dessa forma verificamos a importância
dada pelos mesmos ao assunto. Verificamos em Brasil
(1998) que para a criança a vivência musical pode
proporcionar a integração de experiências que passam
pela prática e pela percepção, como por exemplo:
aprender, ouvir e cantar uma canção, realizar jogos de mão
ou brincar de roda. Dessa maneira por meio do
desenvolvimento e da compreensão dessas atividades, as
crianças atingem patamares cada vez mais sofisticados,
visto que começam a dominar tais conteúdos o que
permitem a elas uma transformação e uma recriação dos
mesmos. Os RCNEI destacam ainda uma parte importante
no processo, aliando a essa prática o movimento corporal:
O gesto e o movimento corporal estão ligados e
conectados ao trabalho musical. Implica tanto
em gesto como em movimento, porque o som é,
também, gesto e movimento vibratório, e o
corpo traduz em movimento os diferentes sons
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que percebe. Os movimentos de flexão,
balanceio, torção, estiramento etc., e os de
locomoção como andar, saltar, correr, saltitar,
galopar etc., estabelecem relações diretas com
os diferentes gestos sonoros. (BRASIL, 1998, p.
61).

De acordo com Brasil (1998), o trabalho com
apreciação musical poderá proporcionar a ampliação e o
enriquecimento de saberes relacionados à produção da
área, além de ampliar o repertório das crianças. Por meio
da escuta e de conversas podem ser trabalhados aspectos
referentes

à

diversidade

de

instrumentos

musicais

existentes e suas maneiras de produção de som e também
as diferentes possibilidades de combiná-los resultando em
diversas formações instrumentais. Podem também serem
discutidas as diferentes formas como a voz é trabalhada,
suas possibilidades, classificação (tessitura4 ) e diferentes
formações onde são empregadas. Outro ponto que pode
ser desenvolvido está ligado à diversidade de estilos e
gêneros musicais existentes no mundo. Dessa maneira o
aluno passa a ter contato com obras não só de seu país,
mas também de outras localidades o que pode resultar com
que o mesmo consiga fazer comparações entre produções
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de diferentes épocas e lugares. Como resultado dessa
comparação o mesmo pode verificar como cada grupo
social constrói sua música e identifica diferenças entre os
instrumentos utilizados, a organização do som, a forma
musical entre outros.
Constatamos que os conteúdos musicais
devem ser desenvolvidos nas aulas de música para
crianças, mas outras habilidades como a socialização, a
afetividade, a criatividade, a imaginação, a comunicação
entre

outros,

também

estarão

sendo

trabalhadas

simultaneamente. De acordo com o RCNEI:
A integração entre os aspectos sensíveis,
afetivos, estéticos e cognitivos, assim como a
promoção de integração e comunicação social,
conferem caráter significativo à linguagem
musical. É uma das formas importantes de
expressão humana, o que por si só justifica sua
presença no contexto da educação, de um modo
geral, e na educação infantil, particularmente.
(BRASIL, 1998, p. 45).

Destacando todo esse contexto social de
expressão humana, a música é essencial no meio social,
uma linguagem muito forte que se justifica por si só na
educação em um contexto geral e é fundamental ter início
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na educação infantil, quando se está no início de
descobertas e aprendizagens, para focar e ter um melhor
resultado em um ser humano, que crie, aprecie e reflita em
todos os aspectos.
No ambiente escolar, a música vem sendo
tratada como algo pronto, que tem que ser copiado e
mantido, tanto em ensaios de comemorações festivas,
para cantar corretamente, como nas expressões e na
dança, com movimentos criados pelos professores e as
crianças tendo que imitar do mesmo jeito, isso se torna algo
chato e irritante para elas, que ficam desanimadas, sem
interação e participação. Nesse contexto da educação
infantil, a música é fortemente usada nas questões de
formação de hábitos, atitudes e comportamentos. Isso
percorre uma longa história, nos dias atuais vem sendo
realizadas pesquisas e propostas para mudanças, mas
ainda tem a permanência de cantar as mesmas músicas
para a hora do lanche, de escovar os dentes e de vários
momentos e comemorações de eventos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A musicalidade na educação infantil é capaz
de desenvolver melhor as aptidões e capacidades é
imprescindível desde os primeiros anos propor que as
crianças comecem a compreender a música enquanto
linguagem dotada de sentido. A música tem que ser
entendida como linguagem de amplitude através da
vivência e compreensão da linguagem musical, propiciar a
abertura de canais sensoriais, facilitando a expressão de
emoções, ampliando a cultura geral e contribuindo para a
formação integral do ser.
A Educação Infantil nos proporciona diversas
possibilidades para a prática musical, mesmo com falta de
material sonoro, de espaço, é o despertar para o gosto
musical, para que seja protagonista e sujeitos da
construção da sua própria história.
As

atividades

ligadas

a

musicalidade,

proporcionam as crianças melhor capacidade auditiva,
aprimoram e ampliam a coordenação áudio, visual e
motora, suas capacidades de compreensão, interpretação
e raciocínio, são evidenciadas suas relações com o
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ambiente em que vivem, ampliam a expressão corporal e a
linguagem. Quanto mais elas têm oportunidade de
comparar as ações executadas e as sensações obtidas por
meio

da

música, mais sua aprendizagem

irá

se

desenvolver.
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AS PUBLICAÇÕES LEGAIS SOBRE A
FUNÇÂO SOCIAL DA EDUCAÇÂO
Sandra Regina Pereira da Silva

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
publicada em 20 de dezembro de 1996, assim definiu a
educação básica: “A educação básica tem por finalidades
desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação
comum indispensável para o exercício da cidadania e
fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos
posteriores. (BRASIL, LDBEN, 1996, art. 22º )
Sendo assim, de acordo com o artigo citado, o
exercício da cidadania é um direito constitucional e
entende-se enquanto cidadania o direito de participação
em todos as vertentes positivas à formação prazerosa e
saudável em sociedade.
Destacamos abaixo uma publicação do Referencial
Curricular Nacional Para a Educação Infantil (1998) cabe
às escolas e aos professores de escolas de educação
infantil respeitar-se aos seguintes itens:
Considerando-se as especificidades
afetivas, emocionais, sociais e cognitivas
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das crianças de zero a seis anos, a
qualidade das experiências oferecidas
que podem contribuir para o exercício da
cidadania devem estar embasadas nos
seguintes princípios:
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 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;
O atendimento aos cuidados essenciais
associados à sobrevivência e ao
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desenvolvimento de sua identidade.
(BRASIL, RCNEI, p. 13)

Ainda que o texto acima se refira à educação infantil,
diante das recentes mudanças em relação à faixa etária de
matrícula no Ensino Fundamental (seis anos de idade, de
acordo com a Lei 11.114, promulgada em 16 de maio de
2005, que altera os artigos 6o, 30, 32 e 87 da Lei no 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, com o objetivo de tornar
obrigatório o início do ensino fundamental aos seis anos de
idade, permite-nos analisar o ensino fundamental I, nos
princípios da Educação Infantil, uma vez que aos seis anos
de idade, a criança está na fase da anomia, conforme
discutimos anteriormente, ou seja, “onde as crianças entre
cinco e seis anos de idade não seguem regras coletivas”
(PIAGET, apud MORAES, 1992, pg. 53)
Encontramos também o seguinte artigo, na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional que publica:
“Os conteúdos curriculares da educação básica
observarão, ainda, as seguintes diretrizes: I - a difusão de
valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e
deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à
ordem democrática; [...],(BRASIL, LDBEN, Art. 27º)”.
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A LDBEN (1996) no artigo 32 também publica: “IV o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se
assenta a vida social.” (BRASIL, LDBEN, 1996, art. 32,
grifo nosso).
Uma vez que as leis publicam sobre a solidariedade,
e as responsabilidades recíprocas é a definição do termo e
reciprocidade ocorre entre um e outro, não podemos
ignorar que compartilhar, colocar-se no lugar do outro, ou
seja, ter empatia são parceiros da afetividade, logo, as
emoções devem ser estimuladas a prevalecer no dia a dia
dos alunos de Ensino Fundamental I, assim como o é em
outras etapas escolares.
Morin (2001) escreveu sobre ensinar moral e valores
da seguinte forma:
Ensinar a compreensão para o ser humano
não é o mesmo que ensinar uma disciplina,
é complexa, pois requer uma compreensão
muito além da explicação. Se a educação é
um processo que pode transformar a moral e
os valores numa sociedade, esse pode ser
explorado, pois trata do intelectual e deve ser
bem informado e compreendido.

Quanto ao ato de educar temos:
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Educar
significa,
portanto,
propiciar
situações de cuidados, brincadeiras e
aprendizagens
orientadas
de
forma
integrada e que possam contribuir para o
desenvolvimento das capacidades infantis
em relação interpessoal, de ser e estar com
os outros em uma atitude de aceitação,
respeito e confiança, e o acesso, pelas
crianças, aos conhecimentos mais amplos
da realidade social e cultural. (BRASIL, RCN,
1998, p. 23)

Ao mencionar sobre as relações interpessoais,
sobre o estar com o outro promovendo o respeito e a
confiança, temos mais uma vez os princípios de valores,
sendo assim, a explicitação da necessidade de se cultivar,
estimular e efetivar a afetividade nas relações humanas:
Neste processo, a educação poderá auxiliar
o desenvolvimento das capacidades de
apropriação
e
conhecimento
das
potencialidades
corporais,
afetivas,
emocionais,
estéticas
e éticas,
na
perspectiva de contribuir para a formação de
crianças felizes e saudáveis. (Idem, p. 23)

Segundo os documentos legais acima citados
percebe-se que o ato de educar requer inúmeras ações por
parte dos profissionais de educação e que esses devem
ser comprometidos com os alunos, no entanto, cabe
ressaltar que o texto explicita os termos “auxiliar” e
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“contribuir”, sendo assim, cabe à família participar desse
processo, e à escola incluí-la no mesmo, mas aí surge uma
divergência, se a família não está presente na vida de seus
filhos, restam às escolas assumirem sozinha s todas essas
incumbências?
No que se refere ao ato de cuidar o Referencial
publicou:
A base do cuidado humano é compreender
como ajudar o outro a se desenvolver como
ser humano. Cuidar significa valorizar e
ajudar a desenvolver capacidades. O
cuidado é um ato em relação ao outro e a si
próprio que possui uma dimensão expressiva
e implica em procedimentos específicos. O
desenvolvimento integral depende tanto dos
cuidados relacionados, que envolvem a
dimensão afetiva e dos cuidados com os
aspectos biológicos de corpo, como a
qualidade da alimentação e dos cuidados
com a saúde. (ibdem, p. 24)

A citação acima destaca os termos: “afetividade”, e
“ética”, logo a educação escolar, deve ter em seu Projeto
Político Pedagógico circunscrito o desenvolvimento dos
valores morais e éticos para com os alunos matriculados.
Quanto aos conteúdos trabalhados nas escolas de
educação infantil o RCNEI (1998) destaca:
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As diferentes aprendizagens se dão por meio
de
sucessivas
reorganizações
do
conhecimento,
e
este
processo
é
protagonizado pelas crianças quando podem
vivenciar experiências que lhes forneçam
conteúdos de forma não simplificada e
associados a práticas sociais reais. (idem, p.
48)

A autoestima; a escolha; o faz-de-conta; a
interação; a imagem; os cuidados, a segurança, a
autonomia; respeito à diversidade; à identidade, ao gênero;
à interação; os jogos e brincadeiras contribuem para
efetivar a afetividade, de acordo com as análises feitas.
Destacamos as publicações de documentos oficiais
que estão diretamente ligados às práticas educacionais,
acrescentamos a Constituição Federal, a Carta Maior do
País que regulamenta as demais leis e pela sua
importância e função destacamos abaixo alguns artigos
referente à educação nacional.
Segundo publicado na Constituição Federal de
1988, Título VIII, Da Ordem Social; capítulo III; Da
Educação, Da Cultura e Do desporto; Seção I; Da
Educação; artigo 205 se publicou:
A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da
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sociedade,
visando
o
pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho. (BRASIL,
CF, 1988, art. 205)

Ao publicar que deve-se visar “o desenvolvimento
pleno da pessoa” (BRASIL, CF, 1988, art. 205)
compreende-se que a educação deve atuar amplamente
para a capacitação da pessoa, incluindo-a de forma plena
na sociedade em que está inserida, promovendo situações
de interação, solidariedade, inclusão, respeito e o Estado,
a família e a sociedade devem se comprometer para que
esse desenvolvimento afetivo se torne prática entre todas
as pessoas, em variadas situações, ao longo da vida da
pessoa, dentro e fora da escola.
A Constituição Federal, no artigo 214, além de exigir
um plano nacional de educação, menciona a “melhoria da
qualidade do ensino” (idem, III) e acrescenta: “promoção
humanística, cientifica e tecnológica do País” (ibidem, V)
Importante destacar o que publica o artigo 227 da
Constituição Federal:
É dever da família, da sociedade e do estado,
assegurar a 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
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respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda a forma de negligencia, discriminação,
exploração, crueldade e opressão. (BRASIL,
CF, 1988)

É importante enfatizar que a família é convocada a
zelar por seus filhos, sendo assim cabe a ela também
participar na educação desses, não transferindo à escola
todas as obrigações nesse aspecto, família e escola juntos
podem desenvolver valores como respeito, dignidade e
liberdade algo que se tornou urgente e necessário.
Segundo La Taille (2003) a infância, se bem
observada é um desafio a ser superado pela própria
criança que busca o tempo todo ultrapassar barreiras que
surgem em seu caminho, ao escrever: “Passamos toda a
infância procurando esquecer a criança que éramos na
véspera. O crescimento é isto. E a criança não deseja nada
além do que não ser mais criança”. (La Taille, apud, Alain,
1948)
Diante desta conclusão podemos deduzir que as
crianças rompem barreiras, algumas naturais e
necessárias ao próprio crescimento, em outras precisam
da intervenção do adulto para demonstrar-lhes limites, e
sobre esses limites, o autor acima citado escreve:
“Limite” é uma palavra que tem voltado à
tona ultimamente. É empregada com
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frequência, em geral de forma queixosa:
“Essas crianças não têm limites!”; ou então,
com um quê de autoritarismo: “É preciso
impor limites!”; ou ainda, como crítica à
família do vizinho ou dos alunos: “Esses pais
não colocam limites!”. A obediência, o
respeito, a disciplina, a retidão moral, a
cidadania, enfim, tudo parece estar
associado a essa metáfora. Tudo talvez, mas
não todos. De fato, quem supostamente
carece de limites é sempre uma criança ou
um adolescente. (La Taille, 2003, p. 11)

É possível concluir que o respeito, a disciplina, a retidão
moral e a cidadania, termos mencionados pelo autor deve
em primeiro lugar ser assimilados pelos adultos, para
depois serem praticados com as crianças?
Neste capítulo abordamos, de forma sintética, o que
são valores éticos e morais; o que é recomendável às
escolas para trabalhar junto às crianças, e o quanto esses
valores são importantes nos espaços educacionais.
No próximo capítulo analisaremos O Vínculo Afetivo
como Intervenção Psicopedagógica nas Séries Iniciais do
Ensino Fundamental I.
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